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Alkusanat

Syventävien opintojen kurssi on ollut meille pitkäkestoinen projekti. Hahmottelimme sen 
aihetta ja etsimme tietoa pitkään ennenkuin edes itse kurssi alkoi. Aihe tuntui uudelta ja 

jännittävältä ja ennenkaikkea sopivalta meille. Ison työurakan edessä meitä ohjasi motivaatio 
oppia uutta ja mahdollisesti saada aikaan jotain ennen näkemätöntä. Käytettyä tuntimäärää ei 

kumpikaan uskalla laskea.

Alussa emme osanneet edes nimetä aihetta oikein , niin vähän tietoa siitä tuntui olevan. Nyt 
voimme kuitenkin jo todeta uppoutuneemme siihen niin täysin, ettei paluuta enää tunnu ole-

van: tästä alkaa koko loppuelämän kestävä oppimisprosessi.

Vaikka nyt vain Toni on esittelemässä syventäviään, on projekti ollut pitkälle kahden ihmisen 
työ. Tutkimusvaihe oli kuitenkin valtava urakka. Siksi me molemmat  osoitammekin kiitoksem-
me työn pääohjaajalle Jyrki Tasalle sekä avustaville ohjaajille Aulikki Herneojalle, Pekka Tuomi-

selle ja Jouni Koiso-Kanttilalle, jotka ovat auttaneet ja kannustaneet meitä eteenpäin uuden 
etsimisessä.

Eero Lundén
Toni Österlund
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Oulun Yliopiston Arkkitehtuurin osaston vuosien 2008–
2009 syventävien opintojen aiheeksi valitsimme algoritmei-
hin perustuvan arkkitehtuurin tutkimisen. Algoritmisella 
arkkitehtuurilla tarkoitamme käskytyssarjoilla – eli algorit-
meilla - luotua arkkitehtuuria. Työmme aikana tutkimme, 
miten erilaisten monimutkaisten muotojen ja rakenteiden 
suunnittelun voisi tehdä nykyistä helpommin ja yksinkertai-
semmin. Olemme vakuuttuneita siitä, että erilaisten uusien 
teknologioiden tuomia mahdollisuuksia hallita komplekseja 
rakenteita tulisi rohkeammin hyödyntää arkkitehtisuunnit-
telussa. Tämän päivän suunnittelumetodit ovat vääjäämättä 
jäämässä vanhanaikaisiksi, kun maailma niiden ympärillä 
monimutkaistuu koko ajan.

Uudet 3D-mallinnusohjelmat mahdollistavat monimut-
kaistenkin tilojen ja rakenteiden synnyttämisen ja tarjoavat 
edellytyksiä hallita niiden luomisprosessia uudella tavalla. 
Yhdistämällä matemaattisten mallien kyky hallita kokonai-
suuksia uusiin tietokoneistettuihin työstömenetelmiin, on 
mahdollista tuottaa tulevaisuuden rakenteita ja rakenne-

järjestelmiä. Arkkitehtuuritutkimuksen suuret yliopistot ja 
muutamat tietyt avarakatseiset arkkitehdit tutkivat näitä 
uudenlaisia menetelmiä tehokkaasti. Suomessa heräämi-
nen näiden uusien menetelmien tutkimus- ja kehitystyöhön 
on vasta alkamassa.

Kiinnostuksemme algoritmien käyttöön arkkitehtuurissa 
heräsi pari vuotta sitten. Tänä aikana olemme lähinnä kar-
toittaneet aihepiiriin pohjautuvia suunnitelmia ja etsineet 
potentiaalisia tutkimusaiheita. Aiheeseen on myös paikoit-
tain ollut vaikeaa päästä kiinni, koska varsinaista julkaistua 
materiaalia siitä on vielä vähän. Tutustuttuamme paremmin 
algoritmisen arkkitehtuuriin, huomasimme miten erilaisille 
periaatteille valtaosa maailman niin sanotusta huippuark-
kitehtuurista perustui. Yleensä periaatteena on suunnitella 
ensin näyttävä rakennus ja sitten ryhtyä miettimään mi-
ten tämä mielivaltainen muoto olisi mahdollista toteuttaa. 
Emme yritä sanoa etteikö hyvää arkkitehtuuria syntyisi näin-
kin vaan, että yhtä näyttävään lopputulokseen voitaisiin 
päästä myös ekologisemmin ja taloudellisemmin. Mieles-

Monimuotoisen arkkitehtuurin yksinkertaisuus
Eero Lundén ja Toni Österlund

”No human being can write fast enough, or long enough, or small enough to list all members of an 
enumerably infinite set by writing out their names, one after another, in some notation. But humans 

can do something equally useful, in the case of certain enumerably infinite sets: They can give explicit 
instructions for determining the nth member of the set, for arbitrary finite n. Such instructions are to be 

given quite explicitly, in a form in which they could be followed by a computing machine, or by a human 
who is capable of carrying out only very elementary operations on symbols” (Boolos & Jeffrey 1974)
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tämme tämä perinteisen rakentamisen prosessin kulku on 
jokseenkin kontrolloimaton ja kaikkien osapuolien kohdalta 
joustamaton: kaikki tahot tekevät prosessissa parhaansa, 
mutta soveltavat aina omalla kohdallaan edellisen tuotta-
maa informaatiota. Tällä tavalla on toki mahdollista toteuttaa 
rakennuksia, mutta yleensä monimuotoisten rakennelmien 
suunnitteluun ja toteutukseen täytyisi uhrata paljon aikaa ja 
rahaa, jonka johdosta tämän tapaiset projektit harvoin pää-
sevät rikastamaan ympäristöämme.

Syventävien työmme tarkoituksena on ollut selvittää keinot 
luoda algoritmeihin pohjautuvaa arkkitehtuuria. Olemme 
tehneet yleisen selvitysosan, jossa käymme pintapuolisesti 
läpi algoritmisen arkkitehtuurin peruskäsitteitä. Tekstissä 
käymme läpi aihepiirin teorioita ja esimerkkejä, sekä tutkim-
me eri tuotanto- ja mallinnusmenetelmiä. Työmme on kolmi-
vaiheinen ja se jatkuu aina kevääseen 2009 saakka. Aloitim-
me syventävien projektin syksyllä 2007, jolloin ryhdyimme 
piirtämään raameja projektille. Keväällä työ pääsi kunnolla 
käyntiin, kun pääsimme aihetta käsittelevään workshopiin 

Amsterdamiin. Nyt työ ja aiheen tutkimus etenee vauhdilla 
ja aiheen todelliset haasteet ja mahdollisuudet ovat alka-
neet hahmottumaan meille. 

Olemme yhdessä kirjoittaneet yleisen selostuksen sekä läh-
dekatalogin. Toni Österlund suunnitteli nyt kesän 2008 aika-
na rakennettavan puisen solukon, jonka valmistuminen ide-
asta tuotantoon kelpaavaksi rakennemalliksi asti on tehty 
pelkästään koodin kirjoittamisen – eli scriptauksen - avulla. 
Kaikki informaatio mikä tarvitaan kyseisen muodon valmis-
tukseen, on muutamassa paperiliuskassa komentosarjoja. 
Luotua koodia käyttämällä voidaan luoda uusi varioituva 
tuotantovalmis rakenne muutamalla klikkauksella. Eero 
Lundén jatkaa tätä syventävien projektia ensi keväänä 2009 
scriptaamalla toisen puisen rakennelman. 

Oulussa 14.5.2008

Eero Lundén,  
Toni Österlund
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Historia ja teoria

Taustoja
Ajatukset ja logiikka tämän ”uuden” algoritmisen arkkiteh-
tuurin takana eivät loppujen lopuksi olekaan niin uusia 
kuin miltä ne aluksi näyttävät: algoritmeja on hyödynnetty 
jo satoja vuosia. Mitä algoritmit sitten tarkoittavat ja miten 
ne ovat syntyneet? Algoritmit ovat olleet keskeinen osa tie-
tokoneen kehittymisessä. Koneiden tehoa mitataan niiden 
kyvyllä suorittaa laskutoimenpiteitä, ja kaiken tämän takana 
on tietty logiikka toistuvista tehtäväsarjoista. Näitä käskysar-
joja kutsutaan algoritmeiksi. Algoritmeja ei kuitenkaan voi-
da rajata vain tietokonetermiksi, vaan ajatus suoritettavista 
tehtäväsarjoista täytyy laajentaa kattamaan paljon suurem-
pi kenttä.

Olemassa oleva pinta on jaettu erikokoisiin sauvoihin siten, että sauvan 
pituus on riippuvainen pinnan käyryydestä. 

(Toni Österlund)

Erilaiset tietokoneohjelmat ovat kehittyneet viime vuosien 
aikana huimasti Arkkitehtuurin alalla tämä on merkinnyt 
yleisesti havainnekuvien, informaation dokumentoinnin 
sekä jakelun siirtämistä tietokoneelle. Suurin osa suunnitte-
lusta tehdään tänä päivänä erilaisten CAD-ohjelmien avul-
la. Viime aikoina on lisääntynyt myös tuotemallintaminen, 
jossa tietokoneelle rakennetaan kolmiulotteinen malli koko 
rakennuksen anatomiasta, osia ja aikatauluja myöten. Myös 
monimuotoisia rakennuksia mallinnetaan soveltuvilla ohjel-
milla, mutta varsinainen muodonluominen koneella tai ko-
konaisvaltainen koneen laskentatehon hyödyntäminen on 
suhteellisen harvinaista. 
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Monissa arkkitehtuuritutkimuksen isoissa yliopistoissa mah-
dollisuuksia tietokoneen laskentatehon hyödyntämiseen 
tutkitaan kovalla vauhdilla. Scriptaus, eli ohjelmien toimin-
tojen käskyttäminen koodin avulla, leviää ympäri maailmaa 
nuorten suunnittelijoiden piirissä. Niin arkkitehdit kuin mui-
denkin alojen suunnittelijat ovat ottaneet algoritmien käytön 
perustavanlaatuiseksi osaksi suunnittelutyötään. Hollannin 
scriptaus-workshopissa kanssamme oli opiskelemassa niin 
insinöörejä, venesuunnittelijoita, arkkitehteja, ortopedejä 
kuin taiteilijoitakin. 

Tuotemallinnuksen avulla voidaan rakennuksesta tehdä malli, joka sisältää 
kaiken tarvittavan informaation rakennusosasia ja aikataulua myöten.

(http://www.admea.nl/images/mgcdimg2.jpg)

On mielenkiintoista pohtia syitä, jotka ovat johtaneet tähän 
uuteen arkkitehtuurin ja matemaattisen ajattelun yhteis-
työhön. Miksi tällainen ajattelutapa on lyömässä itseään 
läpi juuri arkkitehtuurin piirissä, jota on yleensä pidetty ar-
vokkaasti ja hitaasti muokkaantuvana tieteenalana? Pääsyyt 
tähän mullistukseen saattavat löytyä tietokoneohjelmien ja 
tietokoneiden huimasta kehityksestä sekä käynnissä olevas-
ta jonkin asteisesta informaation vallankumouksesta. Tänä 
päivänä arkkitehtuuria opiskeleville tietokoneen käyttö ja 
digitaalinen informaatiotulva ovat itsestäänselvyyksiä, jotka 
kuuluvat suunnittelijan arkipäivään. On kai luonnollista, että 
kaikkien näiden jatkuvien tietoteknologisten mullistuksen 
parissa kasvava ihminen yrittää myös luoda arkkitehtuuria 
tällä oman aikansa kielellä ja sen tarjoamilla työkaluilla.

Hollantilaisen Rhinon jälleenmyyjän Gerard Pettersenin järjestämä work-
shop oli tiivistunnelmainen tapahtuma, jossa pienellä ryhmällä harjoiteltiin 
Rhinosriptiä. Workshop koostui pienistä harjoituksistä, joissa opiskeltiin eri 
scriptauksen tekniikoita.

(Toni Österlund)
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Algoritmisen arkkitehtuurin historiaa 
Algoritmien käytön aloittamista arkkitehtuurin luomisen 
apuna on vaikeaa tarkasti sijoittaa mihinkään tiettyyn ajan-
kohtaan.  Tämä johtuu siitä, että algoritmit ovat vain itse 
asiassa sarja komentoja, joiden perusteella kone tai ihminen 
suorittaa tehtävän. Tämän takia voisimme periaatteessa aja-
tella, että kaikki erilaiset arkkitehtuurin tekemisen toimin-
tamallit ovat algoritmien käyttöä. Vuonna 1103 julkaistun 
perinteisen kiinalaisen arkkitehtuurin perusteoksen ”Ying-
zao fashi” -teoksen (suom. Rakentamisstandardit) on tulkit-
tu olevan esimerkki jonkinasteisesta algoritmien käytöstä 
arkkitehtuurissa. Arkkitehti ja tutkija Anrew I-Kangin mu-
kaan, rakentajia kehotettiin ”Yingzao fashissa” käyttämään 
tarkkoja modulaarisia järjestelmiä, joita sitten varioitiin 
rakennuksen luokan mukaan. Tällaista tulkintaa käyttäen 
huomaamme, että samantapaisia ”algoritmisia” säädöksiä 
ja ohjeistuksia on myös länsimaisen arkkitehtuurin historia 
täynnä. ” Yingzao Fashin” ohjeet toimivat kuten algoritmit, 
ne sisältävät tarkkaan määriteltyjä käskyjä, joiden mukaan 
rakennettiin, kunnes voimaan astui toinen alikäsky, joka 
muokkasi rakentamistapaa tietyissä tilanteissa tai tietyissä 
rakennustyypeissä. 

Algoritmit eivät ole pelkästään tietokoneisiin liittyvä mys-
tinen termi vaan enemminkin tapa ajatella erilaisia proses-
seja. Kulttuurimme historiallisten esimerkkien lisäksi tästä 
logiikasta on hyvänä esimerkkinä myös kasvien ja luonnon 
eri rakenteiden muodostumisprosessit. 

Algoritmien hyödyntäminen ei siis ole mikään viime vuosi-
en uusi tapa ajatella arkkitehtuuria.  Tietokoneiden kehitty-
misen myötä tämän tapaisen ajattelutavan mahdollisuudet 
ovatkin tulleet jälleen esille. Suunnittelijoille on avautunut 
uusia keinoja tarkastella suunnittelun ja rakentamisen pro-
sessia. Modernismin myötä vakiintunut ”vapaa” taiteellisiin 
ja toiminnallisiin lähtökohtiin perustuva sommittelu katkaisi 
säännöksien ja ennalta määrättyjen muotojen käytön länsi-
maisessa arkkitehtuurissa. Klassiseen arkkitehtuuriin puo-
lestaan kuului erilaiset pylväsjärjestelmät ja muu tyylillinen 
ohjeistus, jota sitten sovellettiin tapauskohtaisesti. Vaikka 
arkkitehtuurin tyylillisestä ohjeistuksesta päästiinkin eroon, 
ryhdyttiin rakentamista ohjaamaan yhä tarkemmilla teknilli-
sillä standardeilla vain sääntöjen aihealue muuttui. Tänä päi-
vänä rakentamista ohjaavatkin juuri standardit ja säännöt, 
joiden ansiosta rakentaminen on tehokasta.

Joonialaisen pylväsjärjestelmän suhteet ranskalaisen arkkitehdin Julien-David 
Le Royn mukaan. Piirros on kirjasta Les ruines plus beaux des monuments de 
la Grace (1758)

(http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SixIonicOrders.jpg)
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Pulystyreenivaahdon sulaminen tuottaa mielenkiintoisia rakenteita ja muotoa. Tätä tutkimalla voidaan selvittää rakenteen syntyyn vaikuttavat tekijät ja mahdolli-
sesti tehdä samanlaista muotoa tuottava algoritmi.

(http://ncertainties.files.wordpress.com/2007/10/stringy.gif)

Arkkitehtuurin vaatimukset ja ihmisten tarpeet ovat tänä 
päivänä kuitenkin erilaiset kuin mitä ne olivat modernin 
arkkitehtuurin synnyinaikoina. Olemme ajautuneet tilantee-
seen, jossa yhteiskunta tulee vaatimaan suunnittelijoita har-
kitsemaan uudelleen käsityksiään rakennuksesta. Paitsi että 
rakennusten energiatalous ja kokonaisvaltainen ekologisuus 
ovat suurennuslasin alla myös käyttäjien - eli ihmisten itsen-
sä – asettamat vaatimukset ovat samaan aikaan kasvaneet 
radikaalisti. Olemme arkkitehtuurin kannalta tilanteessa, 

jossa monimuotoiseen pohjapiirrokseen yritetään epätoivoi-
sesti sovittaa säännöllistä harjakattoa. Se saadaan onnistu-
maan, mutta ratkaisusta tulee epäonnistunut kompromissi. 
Moninaistunut ongelmakenttä antaa aiheen tarkastella ark-
kitehtuuria ja sen perusteita uudelta kantilta. Tietokoneen 
tuleminen osaksi jokapäiväistä suunnittelua tarjoaa luke-
mattomasti uusia mahdollisuuksia. Sen sijaan, että käytäm-
me sitä ainoastaan erilaisena tallentavana kynänä, voisimme 
etsiä vastauksia arkkitehtuurin kriiseihin sen luomista uusis-
ta keinoista. 
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CAD- ja CAM- ohjelmien kehittyminen
Ensimmäiset CAD-ohjelmat (Computer Aided Design) olivat 
käytössä 1960-luvulla eri auto- ja lentokoneteollisuuden yri-
tyksissä. Näillä kaikilla oli omat ohjelmansa ja niitä ei kehitet-
ty yleiseen käyttöön vaan jokainen piti ohjelmansa salassa. 
Ensimmäisen kerran tietokoneen laskentatehoja käytettiin 
jo 1940-luvulla amerikkalaisen Robert Isaac Newtonin toi-
mesta. Ivan Sutherland kehitti Sketchpad-ohjelman MIT:n 
laboratoriossa v. 1963. Sen avulla käyttäjä pystyi kommuni-
koimaan tietokoneensa kanssa. Sketchpadin kehittämisen  
on katsottu olleen se todellinen ensiaskel, joka sittemmin 
johti CAD-ohjelmien kehitykseen.

CAM (Computer Aided Manufacturing) tarkoittaa mahdol-
lisuutta valmistaa kappaleita tietokoneohjatuilla työstölait-
teilla suoraan tietokonemallista. Tietokoneella pystytään 
hallitsemaan koko suunnittelu- ja tuotantoprosessia digi-
taalisena alusta loppuun asti. Ranskalainen Renault -yhtiöl-
lä työskennellyt Pierre Bezier (1910–1999) oli ratkaisevassa 
asemassa kehittämässä CAD- kuin CAM-tekniikoita, jotka 
luotiin alun alkaen helpottamaan autoteollisuuden kehitys-
työtä.

CAM-ohjelmien kanssa yhteensopiva puutyöstöön tarkoitettu 3+1 -akseli-
nen CNC-jyrsin. Työstettävät kappaleet kiinnitetään alapuolelta alipaineella 
työstöpöytään.

(http://www.lut.fi/kote/puu/puunjalostustekniikka/keskukset.html)

Nykyisilllä 3D-tulostimilla pystytään tulostamaan valmiita kappaleita visuaalista 
arviointia varten. Tämä menetelmä on yleisesti käytössä uusien prototyyppien 
tarkastelussa, koska se mahdollistaa vaikeankin fyysisen mallin luomisen ilman 
tuotantolinjaan kohdistuvia muutoksia.

(Kuva Toni Österlund, pienoismalli KL-Kopio, Rovaniemi)

CAD- ja CAM-tekniikoiden kehittyminen on mahdollistanut 
uudenlaiset tavat lähestyä myös arkkitehtuuria. Perinteinen 
CAD-suunnittelu kehiteltiin alun perin helpottamaan piir-
tämistä, CAM-tekniikat puolestaan ovat mahdollistaneet 
aivan uudenlaisen työstötavan suunnitelman ja valmiin 
kappaleen välillä. CAD-ohjelmien logiikka mahdollistaa pal-
jon monipuolisemmat toiminnot kuin pelkän kynän matki-
misen. Suunnittelijoiden tulee ymmärtää tietokone hieman 
isompana apurina, kuin mihin he ovat tottuneet.
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Algoritmisen arkkitehtuurin kehitys tänään
Muutamat pioneerit kuten Hani Rashid ja Gregg Lynn ovat 
käyttäneet jo muutamia vuosia algoritmeja apunaan suunni-
telmiensa luomiseen. He ovat pystyneet valjastamaan tieto-
koneiden laskutehon ennakkoluulottomien ideoidensa saat-
tamiseksi suunnitelmien muotoon. Algoritmeja on käytetty 
välillisesti jo pitkään arkkitehtuurissa. Vasta viime vuosien 
tietokoneiden laskentatehon lisääntymisen myötä, on algo-
ritmeja pystytty hyödyntämään täyspainoisesti. Algoritmien 
tai scriptauksen käyttö arkkitehtuurissa voi tarkoittaa suun-
nitteluprosessin kannalta monta asiaa: scriptausta voidaan 
käyttää koko prosessin hallintaan, koko rakennuksen muo-
don tai rakenteiden luomiseen; tai sitten siitä saatavaa te-
hokkuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi automatisoimalla 
paljon käsityötä vaativia tehtäviä. 

Nykyään monissa globaalisti toimivissa arkkitehtuuri- ja in-
sinööritoimistoissa käytetään scriptausta vähintään jossain 
suunnitteluprosessin osassa. Scriptausta voidaan käyttää esi-
merkiksi luonnostelussa tai muodon etsinnässä, mutta usein 
helpottamaan – tai ylipäätänsä mahdollistamaan – jonkin 
yksittäisen rakennusosan suunnittelu.

Amerikkalainen Gregg Lynn on tunnettu digitaalisen suunnittelun puolestapu-
huja ja Times-lehti on valinnut hänet 100 tärkeimmän tulevaisuuden innovaat-
torin joukkoon. Töissään hän on tutkinut biomorfisten muotojen rakennetta 
ja mahdollisuuksia luoda uutta, ekologisempaa arkkitehtuuria. Kuvat ovat 
New Yorkin Port Authority silta- ja katoskilpailun ehdotuksesta, jossa Lynn 
tutki muodon ja rakenteen luomista simuloimalla ihmisten ja autojen virtaa 
kadulla sekä niiden aikaansaamia näkymättömiä virtauksia.

(http://www.glform.com/)

Parhaiten algoritmeihin perustuva arkkitehtuuri on päässyt 
kehittymään arkkitehtuurikouluissa, joissa ei tarvitse välit-
tää käytännön ongelmista vaan voidaan vapaasti ja ennen 
kaikkea kriittisesti suhtautua arkkitehtuuriin. Lontoon Archi-
tectural Associationissa toimii Emergent technologies and 
Design – laboratorio, jossa on viime vuosien aikana tehty 
näyttäviä algoritmeihin perustuvia harjoitustöitä. Myös Delf-
tin teknillinen yliopisto Hollanissa ja ETH Zürich Sveitsissä 
ovat kouluja, jotka ovat tunnettuja algoritmista arkkiteh-
tuuria käsittelevistä kursseistaan. Yhdysvalloissa Columbian, 
MIT:n ja Harvardin yliopistojen arkkitehtuurin osastot ovat 
osoittaneet kiinnostuksensa algoritmeihin perustuvaa suun-
nittelua kohtaan. Erityisesti Columbian yliopisto, jossa Hani 
Rashid on vetänyt studioita aiheesta. 

Voidaankin perustellusti sanoa, että tällä hetkellä eniten tie-
toa ja osaamista aiheesta on näissä muutamissa arkkitehti-
kouluissa. Innostuneet opiskelijat jakavat mielellään scripte-
jä - eli muotoja - internetissä. Tämä mahdollista algoritmisen 
arkkitehtuurin nopean leviämisen ja omaksumisen ennakko-
luulottomien suunnittelijoiden keskuudessa
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Columbia University, Hani Rashid Studio: ”hot house”

Myös ohjelmien ja niiden apuvälineiden kehittäminen ta-
pahtuu vapaassa ilmapiirissä, kaikkien harrastajien kehittä-
essä yhteisiä työkaluja ympäri maailmaa. Ohjelmistotalot 
antavat mielellään uusia ohjelmia ilmaiseksi koekäyttöön 
ja kehittävät niitä saadun palautteen ja ehdotusten perus-
teella. Vasta materiaaliteknologian ja tietokoneistetun tuo-
tannon kehittyessä päästään scriptauksen kaikki hyödyt 
ottamaan täysillä irti. Vaikka algoritmiseen suunnitteluun 
perustuva arkkitehtuuri voi vielä tuntua asiaan perehtymät-
tömän näkökulmasta pienen  marginaalin harrastukselta, 
näyttää vahvasti siltä, että algoritmeja hyväksikäyttävää 
suunnittelua ei voida sivuuttaa tämän päivän tärkeimpien 
arkkitehtuuriin vaikuttavien tekijöiden joukosta. Pelkästään 
niiden kahden vuoden aikana, kun olemme itse aihetta seu-
ranneet, on kiinnostus maailmalla levinnyt kovaa vauhtia. 
Uskomme, että iso osa nuorista tulevista arkkitehdeista op-
pii jo opiskeluaikanaan koodaamaan pelkän manuaalisen 
mallintamisen lisäksi.

Ifeanyi Oganwun harjoitustyö

 (Video aiheesta: http://www.brightcove.tv/title.jsp?title=1152290553&channel=987209066)

Mark Morrisin harjoitustyö

(http://www.pinc.us/display/ShowJournal?moduleId=777515&categoryId=72060)
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Algoritmit

Algoritmeilla tarkoitetaan suoritettavia komentosarjoja. 
Ne ovat sarja tarkasti määriteltyjä komentoja, jotka on luo-
tu tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Algoritmit toistavat 
määrätyt tehtävät aina annettujen sääntöjen mukaan ja 
siten niiden käyttäytyminen on hyvin ennalta arvattavissa. 
Mikäli algoritmiin kirjatut komennot pysyvät muuttumat-
tomina, saatu lopputulos pysyy myös samanlaisena joka 
toistokerralla. Kaikki, mitä algoritmit ohjelmallisesti tekevät, 
olisi mahdollista toistaa myös käsin. Kuitenkaan tällä tavalla 
ei päästäisi samaan tarkkuuteen - saati nopeuteen - kuin oh-
jelmallisesti toteutettuna, jolloin lopputuloksen varmuus ei 
varmastikaan olisi sama jokaisella kerralla.

Algoritmeja tulisi kuitenkin tarkastella laajemmin kuin pel-
kästään ohjelmointikielen käskyinä tai matemaattisina sar-
joina. Algoritmin käsitettä laajennettaessa ja liitettäessä se 
mihin tahansa tietyn kaavan mukaiseen toimintaan, voidaan 
huomata sen samankaltaisuus esimerkiksi ruuanlaittoon ja 
siihen liittyvään ihmisen omassa mielessään tekemään va-
linta- ja havainnointiprosessiin. Opittujen esimerkkien poh-
jalta ihminen osaa käyttäytyä oikein reseptistä riippuen, ar-
vioida prosessia sekä muokata tekemisiään havainnoinnista 
saatujen tulosten perusteella. Onkin tärkeää avartaa mieltä 
ja käsittää algoritmit suurempana kokonaisuutena, sarjana 
päättely-, havainnointi- ja suoritustehtäviä.

Yksi mielenkiintoisimmista algoritmien esiintymispaikoista 
liittyy luontoon. Kasvien kasvua tarkkailemalla luonnon-
tieteilijät ja matemaatikot ovat pystyneet saamaan selville 
kasvien syntymekanismiin liittyvät algoritmit. Näin kasvien 
ornamentiikkaan liittyvää muotokieltä sekä rakenteellisia 
ominaisuuksia pystytään hyödyntämään matemaattisen 
tarkasti turvautumatta arvauksiin tai silmämääräisyyteen. 
Käytettäessä esimerkiksi kasviornamentiikkaan perustuvia 
algoritmeja muodon luomisessa, kyse ei ole enää niin sa-
notusta vapaasta muodosta, vaan  se on täysin sääntöihin 
perustuvaa niin muotokielensä kuin rakenteellisuutensa 
osalta.

Hollantilaisen David Ruttenin toteuttama tutkielma puun juurakon sovel-
tuuvudesta kantavaksi pilarirakenteeksi. Esimerkki on toteutettu Delftin 
yliopiston ”ornamatics” -kurssilla.

(http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/Ornamatics_Course_TUDelft.html)
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Makrot
Makrot ovat tekstimuodossa kirjoitettuja komentoja, jot-
ka suoritetaan järjestyksessä. Komennot ovat periaatteessa 
suoria ohjelmakäskyjä, jotka ovat ainoastaan laitettu yhteen 
nopeuttamaan ohjelman peruskäyttöä. Yleensä ne voidaan 
kirjoittaa suoraan graafisen työkaluikonin alle, josta käyttäjä 
voi ne suorittaa yhdellä hiiren klikkauksella. 

Makrojen hyöty on suoritettaessa tiettyjä hyvin yksinkertai-
sia käskysarjoja, jotka vaativat käyttäjältä tuskallista toistoa. 
Jos on usein tarvetta lisätä vaikka tietty teksti ja viiva pii-
rustukseen, on helpompaa kirjoittaa tarvittavat komennot 
makroksi, kuin toistaa käskyt käsin joka kerta. Makrot ovat 
automaatteja, jotka tekevät työn arvioimatta prosessia tai 
lopputulosta. Niitä voitaisiin luonnehtia yksinkertaisiksi ko-
neiksi. Esimerkiksi AutoCad – ohjelman tyypillinen makro 
voisi olla seuraavanlainen:

^C^C_ucs

_ob

\

^C^C_plan

_c

Makro suorittaa AutoCadin UCS - komennon, joka muuttaa 
piirtokoordinaatiston ja kysyy käyttäjältä objektia, jonka mu-
kaan uusi koordinaatisto luodaan. Tämän jälkeen se kääntää 
työpöydän katselukulman uuden koordinaatiston mukaisek-
si PLAN - käskyllä. Kun tämä on kirjoitettu yhden työkaluna-
pin taakse, säästää se käyttäjältä monta näppäimistön tai hii-
ren painallusta ja siten tehostaa perustyöskentelyä.

Syventävien kurssin työmme tutkii algoritmien hyödyntä-
mistä muodon ja rakenteiden luomiseen 3D-mallinnusohjel-
malla. Tarkoituksena on ollut selvittää niiden tarjoamat edut 
sekä myös vaikeudet toteutettaessa arkkitehtonisia päämää-
riä. Käyttämällä CAD- ja 3D-mallinnusohjelmia perinteisin 
keinoin, niin kuin koulutuksemme meitä ohjaa, ei algoritme-
ja voida hyödyntää. Jotta niitä voitaisiin hyödyntää, täytyy 
ohjelmien käyttöön paneutua syvemmin. Tämä vaatii pientä 
asennemuutosta ammattikunnassamme, kun olemme tottu-
neet ratkaisemaan ongelmia täysin visuaalisen informaation 
varassa. Kuitenkin näin tehtäessä, jää usein muodon syntyyn 
vaikuttavat tekijät hämärän peittoon. 

Kaikki nykyiset graafiset CAD- ja mallinnusohjelmat perus-
tuvat käyttäjän antamiin komentoihin, jotka annetaan joko 
ohjelmalle komentoriville kirjoitettuna tai klikkaamalla val-
mista työkaluikonia. Nykysuuntauksen mukaan komentori-
vin käyttö on vähentynyt graafisissa ohjelmissa ja joistakin se 
on jo kokonaan poistettu (esim. Autodesk 3ds Max tai Adobe 
Photoshop). Vaikka sitä ei käyttäjälle näytetäkään, perustu-
vat kaikki ohjelmat kuitenkin kirjallisiin komentoihin. Tämä 
tieto antaa osaavalle käyttäjälle mahdollisuuden hallita oh-
jelmaa paremmin ja syvemmin, kuin pelkästään graafisiin 
kuvakkeisiin luottava käyttäjä. Näitä keinoja hallita kyseisiä 
ohjelmia kutsutaan makroiksi tai scripteiksi, riippuen millä 
tasolla ohjelmaa käskytetään.
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Scriptit
Makrojen rajat tulevat nopeasti vastaan ja tämä on johtanut 
scriptauskielten kehittämiseen. Mikäli makrot ovat koneita, 
jotka aivottomasti toistavat valmiita käskyjä, voitaisiin scrip-
tejä luonnehtia roboteiksi. Ne pystyvät arvioimaan ja muut-
tamaan omaa kulkuaan, käyttäjältä saatua tietoa sekä käsit-
telemään monimutkaisia matemaattisia tehtäviä.

Useimmat scriptauskielet pohjautuvat jo olemassa ole-
viin ohjelmointikieliin, kuten esimerkiksi Pythoniin, Perliin 
tai Visual Basiciin. Kuitenkaan scriptausta ei pidä sekoittaa 
ohjelmointiin, jonka päämääränä on uusien ohjelmien te-
keminen. Scriptien tarkoituksena on vain olemassa olevan 
ohjelman käskytys tavoilla, jotka ovat saavuttamattomissa 
peruskäyttäjältä. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että 
ohjelman omat rajoitteet ovat myös scriptien käyttäjän ra-
joitteina, eikä ohjelmaan voida tuoda elementtejä, jotka ei-
vät siellä jo olisi. Kuitenkin verrattuna peruskäyttäjän mene-
telmiin, on scriptejä käyttävän työkalupakki huomattavasti 
suurempi.

Scriptit ovat tavallisia tekstitiedostoja, joita voidaan muo-
kata vaikka jokaisen Windows-koneen mukana tulevalla 
Notepad –tekstinkäsittelyohjelmalla. Ne koostuvat käsin 
kirjoitetusta koodista, jonka ohjelma käsittelee rivi kerral-
laan. Käydessään rivejä läpi tietokone samalla arvioi scriptin 
kulkua, mutta myös ohjelmalta palautuvia arvoja. Mikäli pa-
lautuva arvo ei vastaa koodissa oletettua lopputulosta, voi 
scriptissä oleva algoritmi mukauttaa toimintaansa tai tämän 
käytyä mahdottomaksi, keskeytyä virheeseen.

Tyypillisen scriptin tehtäväsarja selväkieliseksi kirjoitettuna voisi olla seuraavanlainen:

pyydä käyttäjää valitsemaan valmiiksi tehty käyrä (viiva)

jos käyttäjä valitsi objektin ja se on tyypiltään viiva, tee seuraavaa

kysy käyttäjältä kokonaisluku

  jos annettu on luku, tee seuraavaa

  jaa viiva luvun määrittämään määrään osia

ota talteen jokaisen osan alkupiste viivalla

määritä jokaiselle pisteelle taso, joka on kohtisuorassa viivan suhteen

lisää tasolle ellipsi siten, että

  ensimmäisen ellipsin leveys on 10 (x) ja korkeus 20 (z)

   jokaisen seuraavan ellipsin leveys kasvaa 1 ja

   jokaisen seuraavan ellipsin korkeus seuraa kaavaa sin(20)sekä

   jokainen seuraava ellipsi kiertyy satunnaisesti 0-10 -astetta myötäpäivään 

yhdistä saadut ellipsit pinnaksi

poista viiva

poista ellipsit

Alla olevasta esimerkistä käy jo hyvin selville, miten algorit-
mit toimivat mallinnusohjelmissa. Samantapainen muoto 
olisi melko yksinkertaista tehdä myös käsin mallintamalla. 
Tällaista tapaa ei kuitenkaan voisi perustaa matemaattisiin 
malleihin ja lopputulos olisi aina ”sinne päin”. 

Nykyisillä ohjelmilla pystymme manuaalisesti mallintamaan 
jo aivan kaikki kuviteltavissa olevat muodot, kuitenkaan 
käsittämättä niiden syntyperiaatteita. Kun tunnemme pro-
sessit ja matemaattiset säännöt, jotka vaikuttavat muodon 
kehittymiseen, voimme paremmin ohjata sen syntyä. Tämä 
antaa meille suuremmat mahdollisuudet uusien ja moni-
mutkaisempien muotojen etsintään, jotka käsin voisivat olla 
inhimillisen kapasiteettimme saavuttamattomissa.
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Satunnaisuus
Satunnaisuuden konsepti liittyy olennaisesti algoritmei-
hin. Manuaalisesti mallintamalla voidaan olettaa käyttäjän 
vapaan tahdon läsnäolon tuovan satunnaisuutta muodon 
luomiseen. Kuitenkin ihminenkin toimii aina opittujen mal-
lien mukaisesti ja siten rajoittaa satunnaisuuden astetta 
mallissaan. Sitä ei voida siten pitää oikeana satunnaisuute-
na, koska liian monet tekijät ohjaavat päätöstä. Tietokoneen 
fysiikasta ja rakenteesta johtuen voidaan sen tuottamaa 
satunnaisuutta pitää aidompana satunnaisuutena, kuin 
sen inhimillistä vastikettaan. Satunnaisuus algoritmissa luo 
tilanteita, jossa tietokone voi luoda uutta ja yllättävää geo-
metriaa käyttäjän ihmeteltäväksi. 

Vaikkakin luodaan matemaattisesti tarkkoja muotoja ja rat-
kaistaan niiden syntymekanismeja, voidaan satunnaisuudel-
la lisätä niihin jotain, joka syntyy meistä riippumattomista 
tekijöistä. Vaikka pystymme matemaattisesti simuloimaan 
kasvien tai puun kehittymistä, emme pysty kaavojen avul-
la ottamaan huomioon kaikkia kasvien kehitysprosessiin 
vaikuttavia tekijöitä. Kasvien kuten eläintenkin kehitystä 
ohjaa Charles Darwinin teorian mukaan perinnölliset tekijät 
sekä ympäristön vaikutukset. Mikäli teemme muotoja ns. 
laboratorio-olosuhteissa pystymme satunnaisuuden avulla 
luomaan erilaisia ratkaisuja saman koodin pohjalta ja näin 
luomaan heterogeenisyyttä kappaleiden kesken.

Pienen scriptin avulla on luotu satunnaisesti muodostuva kuvio kääntämällä 
jokaista laatikkoa punaisella viivalla sijaitsevan pisteen suhteen satunnaisen 
asteluvun verran. 

(Toni Österlund)
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Algoritmien eriasteiset käyttötavat

Algoritmien hyöty voi suunnittelussa olla moniasteista. 
Koska kyse on työkalusta, joka mahdollistaa käytön lähes 
rajattomin mahdollisuuksin, on kyse vain käyttäjän omista 
tarpeista ja taidoista mihin algoritmeja käyttää. Hyöty voi 
tulla jo arkirutiinien tehostamisessa tai kappaleen viemises-
sä tuotantoon, kuitenkin suurin hyöty algoritmeista saadaan 
irti vasta, kun pystytään käyttämään niiden mahdollistamia 
matemaattisia muodonantoja ja tekemään sellaisia tehtäviä, 
mitkä olisivat käsin täysin mahdottomia.

Algoritmit mahdollistamassa uusia tuotantotapoja
Nykyiset tietokoneistetut CNC-tuotantolaitteistot (CNC = 
Computer Numerical Controlled) pystyvät jo käsittelemään 
3D-ohjelmista saatavaa informaatiota sellaisenaan. Tämä 
mahdollistaa käsin koneella mallinnettujen kappaleiden ja 
rakenteiden tuotannon digitaalisesta ympäristöstä suoraan 
fyysiseksi kappaleeksi. Tarve vanhanaikaisille projektio- ja 
mittapiirustuksille häviää, kun ohjelmat pystyvät keskuste-
lemaan suoraan keskenään. Tämä mahdollistaa entistä mo-
nimutkaisempien rakenteiden ja muotojen tuotannon. 

Esimerkiksi rakenteita, joissa voi olla yli 1000 erilaista ja eriko-
koista yksinkertaista osasta, ei olisi mahdollista tuottaa käsin 
osapiirustuksia tekemällä. Jo pelkkä osasten lukumäärä lisäi-
si miestyötunteja ja virheiden mahdollisuuksia niin paljon, 
ettei se olisi mitenkään järkevää. Kuitenkin monimuotoisten 
kappaleiden simulointi onnistuu tietokoneympäristössä vai-
vattomasti, mutta ongelmaksi muodostuu se miten muute-
taan esimerkiksi monimuotoinen pinta rakenteeksi, jonka 
CNC-työstökone voisi työstää.

Apuna voidaankin käyttää algoritmien tarjoamaa hyötyä 
toistaa vaihtelevilla alkuarvoilla annettuja tehtäviä. Kirjoit-
tamalla työkalu, joka erottelee rakenteen työstettävän ko-
koisiin palasiin ja sen jälkeen valmistelee ne työstökoneelle 
sopiviksi osasiksi, voidaan saavuttaa uudentyyppisiä ja mo-
nimutkaisempia rakenteita. Tämä keino onkin jo tuotanto-
maailmassa yleisesti käytössä ja löytyypä jopa Suomenkin 
arkkitehtuuripiireistä esimerkkejä tämän tyyppisistä meto-
deista. Läheisimpänä tämän syventävien teemaan liittyvä-
nä TKK:n HDW-paviljonki (Teemu Seppänen, Antti Lehto), 
johon Markus Wikar kirjoitti algoritmin, joka erotteli ja laski 
tarvittavat vaneripalaset työstöä varten.

HDW-Paviljonki (Teemu Seppänen ja Antti Lehto) 

(http: //arkkitehtuuri.tkk.fi/oppituolit/prak/projektit/puustudio/hdw/1.html)

Puolan juutalaismuseon suunnitelma (Lahdelma & Mahlamäki): sisäänkäynnin 
vaikuttava vapaamuotoinen seinä rakentuu kuin veden virtauksen kovertama 
kanjoni.

(http://www.archiweb.cz/Image/zpravy/2007-06/warsaw.jpg)

San Franciscossa sijaitsevan M.H. de Young Museon (Herzog & de Meuron) 
julkisivu koostuu varioituvasti perforoidusta kuparipellistä, joka on rakentunut 
päällekkäisten kuvien muodostamista kuvioista.

(picasaweb.google.com)

Suunnittelun tehokkuuden parantaminen
Kevyimmillään algoritmien hyöty tulee automatisoides-
sa tiettyjä toistuvia ja puuduttavia tehtäväsarjoja. Voidaan 
esimerkiksi kirjoittaa scripti, joka arvioi annettua tietoa ja 
muokkaa sitä käyttäjän haluamalla tavalla. Esimerkkinä täs-
tä käyttötavasta voisi olla erään hollantilaisen arkkitehdin 
kertoma malli scriptauksen hyödystä heidän toimistossaan: 
he käyttävät algoritmeja erimuotoisten elokuva- ja teatteri-
salien penkkien sijoitteluun. Vaihtuvasäteisesti niin pohja- 
kuin leikkauskuvissa sijoitetut penkit on erittäin vaivalloista 
asetella käsin paikoilleen niin, että tarvittava penkkimäärä 
täyttyy. Algoritmien avulla he voivat kuitenkin scriptata it-
selleen työkalun, joka tekee saman työn muutamassa se-
kunnissa. Ihmiseltä kuluisi tähän koko työpäivä. Scriptausta 
hyödyntämällä suunnitelman arviointi ja korjaus käy hyvin 
nopeasti.
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Uuden luominen

Rakennuksen suunnittelu algoritmeilla
Parhaimmillaan koko suunnittelu- ja luomisprosessi perus-
tuisi alusta lähtien algoritmeihin ja niiden käsittelyyn scripta-
uksen avulla. Kuten aikaisemminkin on todettu, algoritmeilla 
on mahdollista luoda geometriaa, joka syntyy annettujen 
käskyjen mukaan. Tällöin välittömästi nousee kysymys, mitä 
nämä käskyt ovat? Vapaamuotoista arkkitehtuuria luovan 
Frank Gehryn tapauksessa käskyt perustuisivat lähtökoh-
taisesti arkkitehdin tekemiin luonnoksiin sekä insinöörien 
laskelmiin. Toisaalta voisimme muodostaa algoritmeja, jot-
ka ottavat huomioon ilmastolliset olosuhteet, valokulmat, 
halutun tilaohjelman, suunniteltavan rakennuksen suhteen 
ympäristöönsä jne. 

Suunnittelua määrääviä tekijöitä on varmasti loputon mää-
rä lähtien psykologisista ja sosiologisista näkökulmista aina 
valittuihin teknisiin ja taloudellisiin tekijöihin saakka. Kuten 
perinteisessä suunnittelussa on arkkitehdin tärkeää arvottaa 
suunnitelmansa tärkeät kohdat myös algoritmeja tai scrip-
tausta käyttävässä arkkitehtuurissa. On jokseenkin kyseen-
alaista sanoa, että yksi suunnittelija pystyisi hallitsemaan 
kaikki nämä asiat samaan aikaan ja tuottamaan sitten opti-
miratkaisun, jossa yhdistyvät esimerkiksi ekologisesti, kau-
punkikuvallisesti ja ohjelmallisesti toimivimmat ratkaisut. 
Yleensä haastavat suunnittelutehtävät tehdäänkin ryhmissä, 
joissa eri alojen asiantuntijoiden kommunikoinnin tuloksena 
syntyy lopullinen ratkaisu. 

Esimerkiksi Gehry Architects ja Foster and Partners ovat toi-
mistoja, joissa algoritminen suunnittelu on pitkälle kehitet-
tyä. Tosin näissä toimistoissa edetään ratkaisuissa enemmän 
tai vähemmän takaperin: muoto tai geometria luodaan ensin 
luonnosten tai pienoismallien avulla ja vasta tämän jälkeen 
siitä luodaan muoto, johon liitetään valittu rakennesystee-
mi. Tämä johtaa väistämättä siihen, että joudutaan optimoi-
maan rakenteita sellaiselle muodolle, joka ei välttämättä ole 
alun perinkään rakenteellisesti järkevä. 

Harvardin yliopiston avustava professori Kostas Tersidiz esit-
tääkin kärkevää kritiikkiä näitä suuria arkkitehtitoimistoja 
kohtaan kirjassaan ”Algorithmic Architecture”. Hän pitää erit-
täin epäkäytännöllisenä ja jopa vääränä muodonluomisen 
tapaa,  jossa suuret gurut tekevät ensin muotoja omien mie-
likuviensa perusteella ja tämän jälkeen armeija insinöörejä 
ja konsultteja ryhtyy selvittämään miten nämä olisi mahdol-
lista toteuttaa. On vaikea väittää etteivätkö näiden arkkiteh-
tien luomukset olisi hienoja ja näyttäviä, mutta voimme olla 
argumentoida näiden muotojen synnyttämisen logiikkaa 
vastaan. Arkkitehtuuri on komeaa ja näyttävää, mutta luotu 
muoto ei perustu minkäänlaisiin sääntöihin vaan mielivaltai-
suuteen.

Nykyisillä teräsrakennesysteemeillä toteutettaessa Frank Gehryn hurjat muo-
dot vaativat tuekseen vielä hurjemmat teräsrakenteet. 
Case Western Weatherhead School of Business, Cleveland, USA

(http://pages.prodigy.net/karapaul/gehry14.jpg)

Toyo Iton suunnitteleman serpentiinipaviljongin ulkomuoto on saatu aikaan yk-
sinkertaisella viivojen pyörittämiseen ja skaalaamiseen perustuvalla algoritmilla. 
Sattumanvaraisilta näyttävät linjat perustuvat yksinkertaiseen säännönmukai-
suuteen.

(http://www.serpentinegallery.org/Toyo%20Ito%201.jpg)
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Pekingin Olympialaisiin valmistetun uimastadionin seinä- ja kattorakenteiden konstruktiossa on hyödynnetty saippuakuplien rakenteellisuutta algoritmien avulla. 
Sen seinät koostuvat kolmiulotteisesta kuplarakenteesta, jotka muodostuvat EFTE-muovista tehdyistä tyynyistä. EFTE-tyynyt (Ethylene tetrafluoroethylene) 
sallivat perinteistä lasia paremman valon ja lämmön siirtymisen ja siten pienentävät energiakustannuksia 30%.

(http://cache.gizmodo.com/assets/resources/2007/07/6_ptw_Watercube_38.jpg)

Geneettiset algoritmit

Geneettinen algoritmi: ”Numeerinen optimointiprosessi, joka 
pohjautuu evolutiivisiin periaatteisiin kuten mutaatioon, poistoon ja 

valintaan.” (www.nature.com)

Geneettisten algoritmien avulla pystytään luomaan raken-
teita ja systeemejä, jotka kehittyvät luomisprosessin jokai-
sessa välivaiheessa. Muodon tai rakennejärjestelmän luo-
mista ohjataan evoluutiosta tutuilla malleilla, joissa uudet 
sukupolvet ovat kehittyneempiä tai erilaisia (riippuen alku-
parametreista) kuin edelliset yksilöt. Tämänlainen kehittyvä 
muodonluomisprosessi perustuu paljolti ns. agenttiohjel-
miin, jotka pystyvät arvioimaan prosessista palautuvaa in-
formaatiota. 

On mahdollista luoda rakenteita, joissa tarkkojen paramet-
rien sijaan annetaankin vaihteluväli tai suunta, johon raken-
teen tulisi kehittyä. Tällöin emme pysty vielä ennustamaan 
mikä on rakenteen lopputulos, mutta pystymme ohjaamaan 
kehitysprosessia muokkaamalla sen suuntaa tai vaihteluvä-
lejä. Lopullinen valinta tapahtuu joko agenttiohjelmien vä-
lityksellä tai visuaalisen tarkastelun perusteella. Geneettiset 
algoritmit ovat välineitä, joilla pystytään tuottamaan tiettyä 
kehityskulkua seuraavia ratkaisuja. 
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DAVID SERERO
www.serero.com

David Serero on ranskalainen arkkitehti, joka on opiskellut 
niin Pariisissa kuin Columbian yliopistossakin. Hän toimii 
tällä hetkellä New Yorkissa ja Pariisissa. Hänen työnsä on 
kokeellista ja se pohjautuu scriptaukseen sekä geneettisten 
metodien käyttöön. Serero on voittanut viime aikoina muu-
tamia isoja kilpailuja, joissa hän on käyttänyt geneettistä 
metodia. 

Kuvat ovat David Sereron voittaneesta suunnitelmasta Eiffel-tornin näköala-
tasanteen laajentamiseksi.

(http://www.serero.com/index_en.htm)

ACHIM MENGES JA MICHAEL HENSEL OCEAN NORTH
www.ocean-north.net

Achim Menges ja Michael Hensel toimivat molemmat opet-
tajina Lontoon Architectural Associationissa. Heidän tut-
kimustyönsä on keskittynyt morfo-ekologiseen arkkiteh-
tuuriin, jossa pyritään luomaan rakennuksille geneettisen 
metodin kautta ekologisesti optimeja muotoja.  

(http://os.typepad.com/my_weblog/images/onorth.jpg)(http://www.loc.gov/exhibits/911/images/lg-mp-oceannorth1.jpg)



L-systeemin avulla luotuja, fraktaalisesti muodostuvia kasveja.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fractal_weeds.jpg)
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L-systeemi
L-systeemi tai Lindenmayer-systeemi on unkarilaisen teo-
reettisen biologin ja kasvitieteilijän Aristid Lindenmayerin 
vuonna 1968 kehittämä matemaattinen malli, jolla voidaan 
simuloida kasvien rakennetta ja kasvua. L-systeemi perus-
tuu yksinkertaisen kaavan monistumiseen tietyn säännön 
mukaisesti, se johtaa toistuvuuteen ja sillä voidaan myös 
tuottaa fraktaalisia kuvioita.

L-systeemin lauseke koostuu muuttujista, kasvusäännöstä 
sekä aloitusmuuttujasta. Esimerkiksi tavallisen merilevän 
syntyrakenne voidaan kuvata matemaattisesti seuraavanlai-
sesti:

Muuttujat: A, B

Alku: A

Sääntö: (A -> AB), (B -> A)

L-systeemi toimii iteraatioiden, eli toistojen avulla. Alku-
lauseketta muokataan kasvusääntöjen mukaisesti n-määrä 
iteraatiota, jolloin erittäin yksinkertaisesta alkiosta kasvaa 
hyvin nopeasti monimutkaiselta näyttävä muuttuja.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten monimutkaisilta näyttä-
vät tapahtuvat voivat perustua äärimmäisen yksinkertaisiin 
matemaattisiin malleihin. Hyödyntämällä algoritmien mah-
dollisuuksia suunnittelun apuna voidaan monimutkaisetkin 
ongelmat ja muotokielet sieventää yksinkertaisiksi tehtävik-
si.

n=0: A

n=1: AB

n=2: ABA

n=3: ABAAB

n=4: ABAABABA 

n=5: ABAABABAABAAB 

n=6: ABAABABAABAABABAABABA 

n=7: ABAABABAABAABABAABABAABAABABAABAAB 

n=8: ABAABABAABAABABAABABAABAABABAABAABABAABABAABAABABAABABA
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L-systeemin muuttaminen graafiseksi informaatioksi ta-
pahtuu niin kutsutun ”kilpikonnagrafiikan” (eng. ”turtle 
graphics”) avulla. Siinä luodaan muuttujille säännöt, joiden 
mukaan perässään kynää vetävän kilpikonnan kuvitellaan 
liikkuvan alustalla ja kulkiessaan piirtävän viivaa. Alussa kilpi-
konnalla on kolme lähtöarvoa; paikka ja suuntaus sekä kynä, 
jolle voidaan antaa omia arvojaan, kuten viivanpaksuus ja 
väri. Seuraavassa esimerkkinä nk. Kochin käyrän lauseke:

Kochin käyrän kolmannella iteraatiolla saadaan jo seuraavanlainen kuvaaja

(http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Square_koch_3.png)

Internetistä on löydettävissä helposti pieniä ohjelmia, joilla 
voi itse käytännössä kokeilla eri lausekkeiden toimintaa. Ai-
neistoa löytyy myös runsaasti eri simulaatioista, joilla L-sys-
teemillä on mallinnettu kasvien kasvua niin solutasolla kuin 
puunjuurien kasvua maastossa.

F tarkoittaa ”piirrä eteenpäin”

+ tarkoittaa ”käänny vasemmalle 90-astetta”

- tarkoittaa ”käänny oikealle 90-astetta”

Muuttujat: F

Vakiot: +-

Alku: F

Sääntö: (F -> F+F-F-F+F)

n=0: F

n=1: F+F-F-F+F

n=2: F+F-F-F+F+F+F-F-F+F-F+F-F-F+F-F+F-F-F+F+F+F-F-F+F
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Voronoikaavio
Voronoikaavio on tapa jakaa annettu pinta tai kehys erimuo-
toisiin monikulmioihin siten, että jokaisen monikulmion pai-
kan ja rajat määrittää yksi piste. Jokainen monikulmio sisäl-
tää vain yhden pisteen ja tämä piste määrittää rajat siten, 
että kaikki tila joka on lähimpänä sitä pistettä sisältyy moni-
kulmioon. Yksinkertaisin tapa  on määrittää pinnalle pisteitä 
ja jakaa pinta niiden avulla voronoisoluihin.

Voronoideilla voidaan jakaa myös kolmiulotteista tilaa siten, 
että jokainen tilaan määritellyn pisteen ympärille muodos-
tuu rakenteen tyhjä tila. Näin on mahdollista saada aikaan 
rakenteen määrän mukaan optimoituja muotoja. Voidaan 
osoittaa, että yksittäisen pisteen ympärillä on mahdollisim-
man suuri tyhjä tila. Kolmiulotteisilla voronoideilla voidaan 
esimerkiksi laskea saippuakuplien muodostama soluraken-
ne ja sitä onkin käytetty hyväksi Pekingin Olympialaisten 
uimastadionin rakenteiden suunnittelussa.

Käytännössä voronoi-algoritmin kulku toimii siten, että 
ensin valitaan valmis piste pinnalta. Mikäli tätä pistettä ei 
rajoita pinnan rajat tai muut pisteet, on sen määrittämän 
voronoisolun pinta-ala ääretön. Valitun pisteen ja sen jokai-
sen lähimmän naapurin välille piirretään viiva, joka yhdistää 
nämä kaksi pistettä. Näiltä viivoilta etsitään viivan puoliväli, 
johon jokaiseen piirretään kohtisuoraan uusi lävistävä viiva 
joka siis jakaa annetun pinnan.

Kun jokaisen yhdistävän janan välille on piirretty janan puo-
littaja, on pisteen voronoisolu jo nähtävissä. Kaikki naapuri-
pisteet eivät kuitenkaan vaikuta solun rakenteeseen ja siten 
niiden muodostamat puolittajat voidaan hylätä. Käymällä 
jokaisen puolittajan leikkauspisteet läpi, saadaan solun 
muoto ja sen ylimenevät osat voidaan leikata pois ja hylätä. 
Näin jatketaan, kunnes jokaisen pisteen määrittämä vorono-
isolu on saatu selville.

(http://reconstructivism.net/)

Voronoidit ovat myös yksi esimerkki luonnossa esiintyvistä algoritmeista, 
koska sillä voidaan melko tarkasti simuloida esimerkiksi vaahdon tai solukon 
rakennetta. Riippuen pisteiden asettelusta, voi solukko muodostua myös neli-

öistä tai hunajakennomaisista polygoneista.

(kuvat tooling -kirjasta, , Aranda & Lasch)

Algoritmien avulla muodostettu voronoirakenne. Muoto määräytyy käyttäjän 
antaman 8 pisteen perusteella.

(Toni Österlund)
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Ohjelmat ja työkalut

3D-mallinnusohjelmia on markkinoilla nykyisin lukematto-
mia ja kaikilla näillä voidaan tuottaa kolmiulotteista infor-
maatiota visualisointeja ja animaatioita varten. Kuitenkaan 
kaikki ohjelmat eivät sovellu arkkitehdin käyttöön, eikä niitä 
kaikkia voida käskyttää scriptien avulla, jolloin algoritmeista 
ei ole hyötyä.

Ohjelmien tuottama data ei aina ole matemaattisesti tarkkaa 
vaan useimmiten se perustuu arvioituun keskiarvolliseen 
tietoon. Tämä johtuu koneen rajallisesta laskentatehosta.
Tällaisissa ohjelmissa esimerkiksi pallopinta ei ole tarkka kaa-
reva pinta, vaan koostuu kolmiomaisesta mesh-verkostosta. 
Tämän takia kaikki tällaiset ohjelmat eivät sovellu muotojen 
tarkkaan matemaattiseen kuvaukseen. Tosin nykyisillä ko-
netehoilla mesh-verkoston tiheyttä kasvattamalla päästään 
jo niin hyvään arvioon, ettei sillä käytännössä ole enää väliä. 
Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi Autodesk 3ds Max, Auto-
desk Maya, Blender, Google SketchUp ja Maxon Cinema 4D. 

On myös ohjelmia, jotka osaavat hyödyntää pintoja, joiden 
laskenta perustuu matemaattisesti laskettavien käyrien 
tuottamaan informaatioon ja siten pinnan jokaisella pis-
teellä on aina matemaattisesti oikea arvo. Näiden ohjelmi-
en tuottamia pintoja ja käyriä kutsutaan nurbs-objekteiksi 
(NonUniform Rational B-Spline). Nämä ohjelmat soveltuvat 
paremmin matemaattisten kaavojen simuloimiseen, koska 
niiden tuottama data on matemaattisesti täysin tarkkaa, 
eikä keskiarvotusta tarvitse tehdä. Yksi käytetyimmistä tä-
män tyypin mallinnusohjelmista on McNeel & Associatesin 
Rhinoseros 3D (Rhino) ja sitä olemme myös itse käyttäneet 
syventävien työssämme.

Nurbs-pintojen avulla mallinnettu vene.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/39/Motoryacht_design_i.png)

Kolmiomaisesta mesh-verkosta koostuva delfiinimalli.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fb/Dolphin_triangle_mesh.png)
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Parametrisesti toimivat ohjelmat mahdollistavat numeeri-
sesti tai visuaalisesti muokattavan mallin rakentamisen, jon-
ka eri osat mukautuvat yhden osion muuttumiseen. Perin-
teisillä CAD-ohjelmistoilla tai käsin piirtämällä joudumme 
tekemään kaikki muutokset manuaalisesti. Monimutkaisessa 
mallissa tämä voi tarkoittaa isoa operaatiota. Parametrisesti 
toimivat ohjelmat kuitenkin mukauttavat tarvittavia raken-
teita ja 3D-mallia muutosten perusteella. Esimerkiksi muok-
kaamalla palkeista koostuvan muodon pituutta, mukautuu 
myös palkkien määrä ja rakennepaksuus vastaamaan muut-
tuneita voimia. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi Autodesk 
Revit, CATIA ja Bentley Systems Generative Components. 
Ohjelmien toimintalogiikka on erilaista, mutta ne kaikki pe-
rustuvat parametrisen mallin muokkaamiseen joko graafi-
sen käyttöliittymän tai scriptauksen avulla.

Erillisenä erityisryhmänä voidaan pitää rakenteellisia mallin-
nusohjelmia, jotka pystyvät hyvinkin tarkasti mallintamaan 
esimerkiksi teräsrakenteita sekä laskemaan näihin kohdistu-
vat rasitukset. Näitä voidaan kuitenkin pitää tietyn pienen 
käyttäjäryhmän erityisohjelmina, eikä niitä voida pitää ark-
kitehtonisen muodonannon kannalta kiinnostavina.

Kuvan vasemmassa laidassa olevan donitsinmuotoisen mesh-kappaleen geo-
metriaa on muokattu algoritmien avulla. Vaihtelemalla iteraatioiden ja pa-
rametrien arvoja, on saatu donitsimuodosta muokattua säännönmukaisesti 
rakentuvaa villimpää geometriaa. Työ on tehty Rhino3D -ohjelmassa, joka 
pystyy käsittelemään myös mesh-objekteja.

(Toni Österlund)

CATIA–malli Frank Gehryn Bilbaon taidemuseosta.

(http://www.dac.dk/db/filarkiv/7729/guggenheim_bilbao_catia_2_Photocredit_

Gehry_Technologies_Gehry_Partners_LLP.jpg)
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Rhino 3D
Rhino 3D –ohjelma valikoitui syventävien kurssissa käytet-
täväksi työkaluksi melko nopeasti. Ohjelman käyttämä sc-
riptauskieli perustuu Microsoftin VisualBasic –ohjelmointi-
kieleen, johon on lisätty komentoja ohjelman käskytyksen 
helpottamiseksi. Kieli on aloittelijaltakin melko helppolu-
kuista ja miltei selväkielistä englantia, missä eri komennot 
kirjoitetaan englanninkielisinä sanoina. Lisäksi ohjelman 
käyttö on helppo oppia, sen käyttöliittymä on melko saman-
lainen monille tutun AutoCadin kanssa, eikä se ole kallis ver-
rattuna moneen muuhun CAD/3D –ohjelmaan.

Ohjelman ja scriptauskielen helposta oppimisesta kertoo 
osaltaan se, ettei meillä ollut ennakkoon minkään näköis-
tä kokemusta itse Rhino3D –ohjelmasta tai ohjelmoinnista 
yleensä. Kuitenkin näiden muutaman kuukauden aikana, 
kun syventävien kurssi on ollut käynnissä, voimme sanoa 
oppineemme hallitsemaan kumpaakin ainakin kohtalaises-
ti. Tätä tietoa olisi tietenkin tarkoitus vielä syventää tulevai-
suudessa.

Rhino3D sisältää mahdollisuuden käyttää tekstipohjaisia ko-
mentoja, jolloin sitä voidaan ohjata miltei täysin näppäimis-
töltä käsin. Tämä mahdollistaa myös jo melko mutkikkaiden 
makrojen kirjoittamisen. Kuitenkin ohjelman omiin käskyi-
hin verrattuna, on sen tarjoaman scriptauskielen mahdollis-
tamat käskyt monin verroin tehokkaampia ja älykkäämpiä. 
Ne mahdollistavat jo monimutkaisten tilanteiden rakenta-
misen, missä syntyvä muoto mukautuu käyttäjän antamiin 
lähtötietoihin, ympäristön rajoitteisiin sekä myös itseensä. 
Siksi se ehkä onkin muodostunut suosituimmaksi työkaluksi 
scriptauksen aloittavien käyttäjien keskuudessa.

Geneettiseen tai parametriseen suunnitteluun Rhino ei kui-
tenkaan sovellu, vaan näitä suunnittelukenttiä varten voi-
daan käyttää Autodesk Maya tai 3ds Max –ohjelmia. Niissä 
pystytään hyödyntämään erilaisia animointiin ja partikke-
lisysteemeihin tarkoitettuja työkaluja, joita Rhino ei tarjoa. 
Lisäksi ohjelmien käyttämä scriptauskieli on erilaista, Maya 
käyttää omaa MEL- sekä Python ohjelmointikieltä ja 3ds Ma-
xin scriptaus perustuu MaxScript –nimiseen kieleen. Tämä 
vaikeuttaa oppimiskynnystä ja vaihtoa eri ohjelmien välillä.

Rhinoscript
Seuraavassa lyhyt esittely Rhino3D:n käyttämästä Rhinosc-
ript scriptauskielestä, joka perustuu Microsoftin kehittä-
mään Visual Basic –kieleen (vbScript). Tämän esittelyn ei 
ole kuitenkaan tarkoitus olla kattava selostus kielestä, eikä 
sitä voi tämän tekstin avulla opiskella. Pidämme kuitenkin 
tärkeänä tuoda joitain kohtia kielen käytöstä esille, jotta sen 
yksinkertainen rakenne hahmottuisi.

 Mcneel Rhinoceros 3D

Autodesk 3ds Max

Autodesk Maya
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Option Explicit

’Esimerkkiscripti by Toni Österlund

Call Esimerkkifunktio()

Function Esimerkkifunktio() 

Dim viivat

viivat = Rhino.GetObjects(”Valitse viivat”)

Dim laskuri

For laskuri=0 To Ubound(viivat)

  Dim viivanalkupiste

  viivanalkupiste = Rhino.CurveStartPoint(viivat(laskuri))

  Call Rhino.RotateObject(viivat(laskuri), viivanalkupiste, Rnd*360)

Next

End Function

Kyseinen algoritmi pyytää käyttäjää valitsemaan määrää-
mättömän lukumäärän viivoja, jonka jälkeen se kääntää jo-
kaista viivaa aloituspisteensä ympäri satunnaisen asteluvun 
verran. Koska scripti on hyvin yksinkertainen, on siitä hel-
posti luettavissa scriptauskielen rakenne ja sen englannin-
kielisiin termeihin perustuva koodi.

Kieli perustuu vbScriptin omiin natiiveihin komentoihin jon-
ka lisäksi sen käytettävyyttä Rhinossa on tehostettu lisää-
mällä yli 500 uutta käskyä, joilla voidaan ohjata ohjelmaa hy-
vinkin tarkasti. Käskyjä voidaan periaatteessa kirjoittaa millä 
tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla, kuitenkin ohjelmointia 
ja scriptausta varten on kehitetty omia ohjelmia, jotka hel-
pottavat käyttäjää korostamalla koodin käskyjä värein, sekä 
ilmoittamalla mahdollisista virheistä jo kirjoitusvaiheessa. 
Rhinolle on saatavilla David Ruttenin ohjelmoima Monkey 
Script Editor, joka sisältää tehokkaita aputyökaluja koodin 
kirjoittamiseen. Lisäksi Monkey sisältää tiedot kaikista Rhi-
non omista scriptauskäskyistä, joka myös osaltaan helpot-
taa koodausta huomattavasti.

Itse koodi rakentuu monesta osasta, jotka helpottavat sen 
lukemista ja suorittamista. Alussa koodiin määritellään 
muuttujat, joita tietokone käyttää tiedon tallentamiseen. 
Muuttujan nimen käyttäjä voi määritellä itse, kunhan se ei 
ole sama kuin vbscriptin omat käskynimet. Muuttujille an-
netaan arvoja eri käskyjen avulla, jotka käskystä riippuen 
voivat palauttaa 3D-objektin nimen, numeroita, tekstiä, 
tiedon onnistumisesta ja niin edelleen. Käskyjä kirjoitetaan 
allekkaisiksi sarjoiksi, joita voidaan yhdistellä eri funktioik-
si. Näitä funktioita voidaan sitten kutsua tarpeen vaatiessa 
muista funktioista käsin. Esimerkiksi hyvin yksinkertaisen 
rotaatioscriptin rakenne voisi olla seuraavanlainen:

Tämän sivun yksinkertaisella scriptillä tehtyjä sekoituskuvioita.

(Toni Österlund)
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Tuotanto ja materiaalit

Materiaalisysteemit ja uusien materiaalien kehittäminen
Algoritmeihin perustuvaan suunnitteluun sisältyy vahvasti 
ajatus myös uudenlaisista, monimuotoisista rakennuksista. 
Näiden uudenlaisten rakennusten koetaan olevan sukulaisia 
monikomponenttisten ja -materiaalisten aikalaistensa sijaan 
paremminkin kasvi- ja eläinkunnan edustajille. Nykyraken-
nusten ollessa kerralla valmiiksi tehtyjä energiasyöppöjä, 
tulevaisuuden rakennusten ajatellaan olevan pikemmin-
kin eläviä ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa olevia 
prosesseja. Tällöin eivät myöskään vanhat tutut materiaalit 
sovellu suoraan tämän algoritmisen arkkitehtuurin ideolo-
gian mukaiseen rakentamiseen. On toki tunnustettava, että 
tällaisen arkkitehtuurin menestymiseen rakentamisessa, 
tarvitaan sovellutuksia myös olemassa oleviin rakennejär-
jestelmiin.

Monimutkaisten muotojen  tuottaminen onnistuu nykyaikaisilla CNC-työs-
tömenetelmillä. Kuvassa on ohuesta vanerista laserleikattuja siivuja, jotka 
yhteenkoottuna muodostavat rakenteen. Muodon siivuttaminen poikkileik-
kausmuotoihin on helppo tapa saada monimutkaisesta geometriasta helposti 

koneellisesti työstettävä.

(http://bp0.blogger.com/_8b3DosMhRWc/R6GD64F6hpI/AAAAAAAAASA/w0871vSua10/s1600-h/

Beyondthescreen.jpg)

Kuvassa Toni Österlundin scriptaaman voronoirakenteen jyrsittyjä vanerilevy-
jä. Jokaisessa levyssä on erilaiset jiirikulmat, kohdistustappireiät sekä tunniste-

teksti, joka ilmaisee levyn paikan rakenteessa.

(Toni Österlund)

Bio- ja nanoteknologian kehittymisen myötä elää toive myös 
rakentamisen alalla uusien rakennusmateriaalien kehittämi-
sestä. Rakennukset ovat nykyään erittäin monimutkaisia ja 
monien erilaisten, keskenään sopimattomien rakennusma-
teriaalien yhdistelmiä. Olemme tilanteessa, jossa pystymme 
tekemään rakennuksia, jotka ovat jokseenkin tehokkaita, 
mutta erittäin kankeita muutoksille ja toisaalta myös niiden 
valmistukseen kuluu huomattava määrä energiaa ja aikaa. 
Kehitystyötä eri materiaalien saralla on tapahtunut huomat-
tavasti esimerkiksi lääketieteen ja teollisuuden pakkaus-
alalla. Ruokapaketit analysoivat nykyään sisältönsä tuore-
utta itse ja jopa vaatteemme pitävät lämmön sisällä, mutta 
päästävät kosteuden automaattisesti ulos. Rakennuksemme
tekniset ratkaisut eivät ole muuttuneet paljoakaan:  valmis-
tamme paksuin seinin varustettuja muovipusseja, joiden 
lämpötilaa säädellään ja ilmaa vaihdetaan raskaan koneis-
ton avulla. Eristekerroksia kasvatetaan kun muuta vaihtoeh-
toa muuttuvien vaatimusten edessä ei ole. 

On varmasti vain ajan kysymys, koska ensimmäiset teknolo-
giset innovaatiot rantautuvat muista tieteistä rakentamisen 
puolelle. Ihmeellisintä on kuitenkin se, että halua kehittää 
ja kyseenalaistaa olemassa olevia materiaaliratkaisuja ja ra-
kenteita ei näin suurten muutospaineiden alla näy.
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Rakennus- ja rakennusaineteollisuuden mahdollisuudet
Algoritmeilla on mahdollisuus myös optimoida tuotantoa ja 
luoda muotoa esimerkiksi tietyn paksuisista komponenteis-
ta. Pystymme tuottamaan samat kriteerit täyttäviä erilaisia 
variaatioita algoritmeja tai alkuarvoja muokkaamalla. Jos 
meillä on esimerkiksi silta, jonka tarvitsee omata tietyt di-
mensiot sekä kestää tietty kuorma, pystymme algoritmeja 
muokkaamalla luomaan sen vaikka 50 cm paksuista sau-
voista, jolloin niitä tulee vähemmän tai sitten vastaavasti 
1500 ohuemmalla sauvalla. Algoritmit mahdollistavat sen, 
että jokainen erilainen liitoskohta pystytään määrittämään, 
jolloin voimme CNC-jyrsimen avulla tuottaa puisia raken-
teita, joiden liittymistä toisiinsa voimme muokata suoraan 
mallista. Algoritmeja voidaan hyödyntää myös pintojen ja-
kamiseen rakenteiksi, jolloin suurten monimuotoisten pin-
tojen jakaminen tuotantoa varten sopiviksi paloiksi onnis-
tuu helposti.

Toisaalta, vaikka CNC- ja laserleikkausmenetelmät ovat ke-
hittyneet paljon viime aikoina, niin laajemman mittaluokan 
valmistuksen mahdollistamiseksi on erityisesti tuotannon 
suunnittelua vielä tehostettava. Saamiemme kokemusten 
perusteella yhteistyö tuotannon henkilöstön ja ohjelmien 
välillä ei vielä toimi täysin mutkattomasti. Rakennuksen osi-
en valmistaminen monimuotoisten rakennemallien pohjal-
ta on toisaalta vielä uusi asia, joten uskomme, että prosessi 
nopeutuu tulevaisuudessa kun siitä saadaan enemmän ko-
kemusta. Tällä hetkellä arkkitehtuurin ja uusien valmistus-
menetelmien suhde on vielä tuore, mutta kun yhä useampi 
vakuuttuu tämän suhteen tärkeydestä, varmasti myös teolli-
suuden alalla rupeaa tapahtumaan.

Geneettisesti rakentuva, yksittäisistä sauvoista koostuva rakenne.

(http://bp0.blogger.com/_g0AcwrTnNnc/Rz9uGgY1jBI/AAAAAAAAAK0/i6ZFyOx4u4g/s1600-h/1.jpg)
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Yhteenveto

Voimme rehellisesti sanoa, että olemme tehneet tätä tutki-
musprojektia eräänlaisen hurmoksen vallassa. Koska olem-
me ottaneet avosylin vastaan kaiken tiedon mitä olemme ai-
heesta löytäneet, on hyvä pysähtyä pohtimaan aihetta myös 
hieman kriittisemmin. Mitä hyötyä algoritmien käytöstä ark-
kitehtuurissa sitten voi olla? On helppoa luoda hieman ehkä 
utopistisiakin tulevaisuudenkuvia ja sokeasti uskoa niiden 
toteutumiseen. Toisaalta, jotta uudenlaista ajattelua voisi 
syntyä, täytyy myös pystyä sulkemaan tiettyjä käytännön 
seikkoja tarkastelun ulkopuolelle. Emme ikinä pääse eteen-
päin, jos emme keskity kehittämään niitä asioita, joita itse 
koemme tärkeiksi.

Maamme rakennusteollisuus on tietyssä stabiliteetin tilassa, 
jossa suuret edistysaskeleet voisivat horjuttaa turhan radi-
kaalisti hyvin porskuttavaa teollisuuden alaa. Pitkään jatku-
nut kehittymättömyys on saanut aikaan passiivisen ilma-
piirin, jossa jopa suunnittelijat ovat unohtaneet eteenpäin 
menemisen tärkeyden. Vanhojen hyväksi todettujen ratkai-
sujen viilaaminen uusien muutoksien edessä johtaa yleensä 
pakotettuihin ratkaisuihin, joissa epämukavat kompromissit 
pilaavat rakennuksissa niin esteettiset kuin toiminnallisetkin 
seikat. Maailman ja maailmankuvan muuttuessa on myös 
aika katsoa arkkitehtuuria, ei täysin uusin silmin, vaan roh-
keasti ajan asettamien vaatimusten kautta. 

Ajatuksilla leikittely ja ideoiden kehittäminen ovat tässä vai-
heessa äärimmäisen tärkeitä. Vaikka hulluimmat päähänpis-
tot voivat tuntua täysin turhalta ja hyödyttömältä leikiltä, on 
niillä tulevaisuuden kehityksen kannalta iso rooli kun uuden-
lainen arkkitehtuuri etsii rooliaan.

(http://bp2.blogger.com/_g0AcwrTnNnc/R0hTywY1jJI/AAAAAAAAAL0/xlH7n-

tXdCb4/s1600-h/people.jpg)

(http://bp0.blogger.com/)
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Mitä sitten ovat nämä uhat tai vaatimukset, joiden takia arkki-
tehtuurin tulisi muokkaantua? Ensisijaisesti ihmettelemme, 
sitä miten suuri hinta pitää maksaa hyvästä arkkitehtuurista 
ja miten valmiisiin ratkaisuihin nykyiset standardit ohjaa-
vat. Uskomme, että rakentaminen voi olla muutakin kuin 
vain tikkujen kasaamista suoriin riveihin. Jos ajattelemme, 
että ihminen rakentamisellaan ilmentää omaa maailman-
kuvaansa, niin tämän päivän rakentamisella se ei ole ehkä 
mahdollista. Kehitystä ja innovaatioita tapahtuu Suomessa-
kin monen tieteen alalla, mutta rakennusalalla tendenssi ei 
näytä samalta. Suurin uhka on mielestämme uusien lennok-
kaiden ajatusten tyrehtyminen standardien ja määräysten 
viidakkoon. Aina voidaan sanoa, että todellista luovuutta 
on olla innovatiivinen sääntöjen puitteissa, mutta joskus 
on myös todettava, että muita päämääriä ehkä paremmin 
palvelevat standardit on syytä kyseenalaistaa. Tällä hetkellä 
rakennusalan kehittyminen on tuottajavetoista, joka on joh-
tanut siihen, että kuluttajat pitävät parhaana sitä, mitä heille 
tuottajapuolen konsensus tarjoaa. Eikä heillä ole intoa tarjo-
ta mitään, mikä voisi pienentää voittomarginaalia.

Toni Österlundin kirjoittama ensimmäinen koodi, joka muu-
taman pisteen avulla loi tuotantovalmiin seinämän, konk-
retisoi meille algoritmisen arkkitehtuurin mahdollisuudet. 
Ymmärsimme, että tässä on jotain aivan uutta ja ihmeel-
listä. Käsin vastaavan aikaansaamiseen olisi mennyt päiviä 
tai viikkoja. Nyt uusi tuotantovalmis variaatio syntyi aina 
muutaman napin painalluksella. On selvää, että edessä on 
vielä monia haasteita ja esteitäkin ennen kuin pystymme 
napsauttamaan muutamalla klikkauksella uuden koulura-
kennuksen tai asuinalueen ruudulle ja ehkä näin pitkälle ei 
ikinä päästäkään. Se, mikä on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää 
on, että kaikki näkisivät näiden uusien menetelmien poten-
tiaalin eikä ainoastaan sen mahdollisia heikkouksia. 

”Algoritminen arkkitehtuuri” ei ole uusi tyylisuuntaus tai 
muoti-ilmiö arkkitehtuurissa, nimenäkin se on ehkä hieman 
harhaanjohtava. Olemme keskustelleet paljon siitä, mitä 
tämä uusi työskentelytapa tai oikeastaan ajattelutapa mer-
kitsee ja millä nimellä sitä tulisi kutsua. Saatu arkkitehtuu-
rihan ei itsessään ole mitenkään algoritmista, vain käytetty 
työkalu. ”Algoritminen arkkitehtuuri” on siitä hyvä termi, 
että siinä korostuu sana algoritmi, joka itse asiassa on juuri 
tämän koko uudenlaisen prosessin mahdollistaja. Vaikkakin 
terminä se on hieman valheellinen, kuvastaa se parhaiten 
saavutettua päämäärää. Algoritmit ovat työvälineitä, joiden 
kautta kaikenlainen suunnittelu ja tuotanto voidaan nähdä 
uudella tavalla. 

Koko suunnitteluprosessia tulisi ohjata ajatus helppoudesta, 
keveydestä ja minimi-ajattelusta. Mitään mikä vaatii liikaa 
energiaa – muuta kuin ajatustyötä – ei tulisi tehdä. Muoto ei 
ole vapaa vaan rakentuu sääntöihin ja siten sillä on tarkoitus. 
Algoritminen arkkitehtuuri vaatii paljon myös arkkitehdeil-
ta: oma intuitiivinen ja taiteellinen panos on vaikeammin jäl-
jitettävissä kun järjelliset syyt otetaan osaksi muodonantoa. 
Arkkitehtuurin ilmaisukeinot eivät silti katoa, ne vain ovat 
erilaisia niin kuin jokaisena aikana kuuluu ollakin.

Otsikkomme ”Monimuotoisen arkkitehtuurin yksinkertai-
suus” kuvaa aika osuvasti tavoitteitamme: haluamme luo-
da monimuotoisia rakennuksia yksinkertaisin keinoin. Mo-
tiivimme ei ole luoda monimuotoista arkkitehtuuria vain, 
koska se on mielestämme kauniimpaa tai ”jännempää”, 
vaan uskomme että algoritmien hyödyntämisen kautta saa-
daan ratkaisuja, joihin perinteisellä arkkitehtuurilla ei  voida 
päästä. Itse asiassa kaikkien muotoisten rakennusten tulisi 
syntyä rakennukselle asetettujen funktioiden, ympäristöte-
kijöiden ja käyttäjien toiveiden yhteisvaikutuksesta. Se mitä 
haluamme työllämme osoittaa on, että monimuotoisenkin 
arkkitehtuurin luominen voi olla yksinkertaista.
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Syventävät opinnot ovat perinteisesti olleet mahdollisuus 
toteuttaa oman kiinnostuksensa kohteita arkkitehtuurin 
alalla, itselleni mielenkiintoisen aiheen löysin tietokoneis-
tuvan suunnittelun tulevaisuudesta. Nykyäänkin suurimmat 
suomalaiset suunnittelutoimistot tuottavat suunnitelmansa 
tuotemalleina, jossa tarvittava komponentti- ja aikataulu-
tieto on liitettynä 3D-dataan. Se helpottaa urakoitsijan las-
kentaa, mutta myös eri piirustusten tuottaminen onnistuu 
kätevästi yhdestä mallista. Tuotemallinnusohjelmat ovat 
vielä hieman vaikeakäyttöisiä ja perinteiseen piirtämiseen 
tottunut ammattikunta joutuu nyt uudenlaisten haasteiden 
eteen.

Muutoksen merkit ovat ilmassa ja uusi, kolmiulotteisessa 
suunnitteluympäristössä kasvanut sukupolvi tekee tuloaan.  
3D:nä tuotettava data yhdistettynä tietokoneistettuihin tuo-
tantolaitteisiin mahdollistavat valmistukseen asti täysin di-
gitaalisen toimintaympäristön. Digitaalinen jatkumo toimii  
katkeamatta suunnittelusta toteutukseen asti.

TYÖSELOSTUS
Toni Österlund

Tietokoneen hyödyntäminen on kuitenkin jäänyt osin puoli-
tiehen, kun käytämme sitä perinteisten piirto- ja pienoismal-
lityömenetelmien tapaan. Sen tarjoama laskentateho erilai-
sissa monimutkaisissa tehtävissä jää täysin hyödyntämättä 
ainoastaan, koska emme osaa sitä valjastaa. Eri ohjelmien 
valmiiden työkalujen käyttö siirtää laskenta- ja työprosessit 
ihmiselle, joka tunnetusti on tietokonetta hitaampi laskutoi-
mituksissaan.

Tässä työssä olen tutkinut ja mielestäni onnistuneesti valjas-
tanut tietokoneen käytön tarjoamia mahdollisuuksia muo-
tojen ja rakenteiden luomiseen.  Algoritmejä käyttämällä 
olen kirjoittanut 3D-mallinnusohjelmaa käskyttävän scrip-
tin, joka tuottaa annetuilla alkuparametreilla monimuotoi-
sen rakenteen. Rakennelman sisältämä data on valmiina 
työstettäväksi tietokoneohjatuilla työstökoneilla. Mikäli ra-
kennelma valmistetaan kokonaisuudessaan puisena, olisi se 
(ainakin omien tietojeni mukaan) ensimmäinen Suomessa 
tehty algoritmiseen muotoon perustuva puurakenne.

Syventävien suunnitelma: voronoirakenne 50:llä solulla, projektiot
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Suunnittelun lähtökohdat

Lähdin aluksi kappaleen suunnitteluun melko varovaisella 
otteella. Pyrin rajoittamaan suunnitelman monimutkaisuut-
ta ja rakennetta tasolle, jota pidin realistisena itselleni. Mi-
nulla ei kuitenkaan ollut mitään aikaisempaa kokemusta itse 
suunnitteluun käytettävästä ohjelmasta saati ohjelmointi-
kielistä. Aloitin siis projektin täysin tyhjältä pöydältä ja pää-
tavoitteenani olikin suunnitelman loppuun asti vieminen. 
Oman oppimiskokemukseni perusteella, uskoisin kenen ta-
hansa motivoituneen ammatinharjoittajan pystyvän opet-
telemaan algoritmien kirjoittamiseen tarvittavan taidon.

Itse ohjelman peruskäytön opettelu oli melko vaivatonta, 
jolloin koodaamiseen käytetyn Rhinoscript - kielen hallitse-
minen osoittautui vaativimmaksi vaiheeksi suunnittelussa. 
Tarkoitukseni oli alusta asti pitää suunnitelman päämäärä-
nä koodiin perustuva rakenne, enkä halunnut missään vai-
heessa sortua muotojen tai pintojen käsin mallintamiseen, 
internetistä on kuitenkin helppo löytää paljon pinnanjako/
pinnanmuokkaus - scriptejä, joita varioimalla olisin voinut 

saada näyttävän lopputuloksen, mutta silloin suunnitelman 
alkuperäinen idea olisi kadonnut.

Tässä työssä ei ole pelkästään kyse rakenteen luomisesta 
käyttäjän määrittämälle vapaalle pinnalle, vaan itse pinnan 
(tai muodon) tulee syntyä algoritmien avulla. Vain tällä ta-
valla, loppuun asti digitaalisesti vietynä, olisi suunnitelmalla 
jotain uutuusarvoa. Suomessa on kuitenkin käsin mallin-
netuilla muodoilla toteutettu puurakenteisia paviljonkeja, 
joista on algoritmien avulla irrotettu 3D-tieto työstökoneita 
varten. Tämä menetelmä ei hyödynnä algoritmien tarjoamia 
mahdollisuuksia muodonannossa, vaan toimii yksinomaan 
pelkästään tuotannon apuna.

Koska olen yhtäaikaisesti joutunut opiskelemaan niin työka-
luja, teoriaa kuin menetelmiä suunnitelman toteuttamisek-
si, ei se enää mielestäni edusta algoritmisten työvälineiden 
käyttöä parhaimmillaan. Varsinkin muodon luominen on 
työssäni ehkä liian ohjattua, eikä nykyinen syntyvä muoto 
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mukaudu kuin yhteen käyttäjän luomaan viivaan. Ideaali-
tapauksessa se ottaisi huomioon tilan, johon sen sijoitusta 
suunnitellaan sekä omat kasvuvaiheensa niin rakenteelli-
suuden kuin muodonkin kannalta. Tietoa tällaisista mahdol-
lisuuksista minulla ei suunniteluun ryhtyessäni kuitenkaan 
ollut, kun muodonluomisen periaatteet lyötiin lukkoon. 
Tulevaisuudessa aion jatkaa tämän alustan testaamista ja 
tutkia, mitä kaikkea se voi tarjota esimerkiksi geneettisesti 
rakentuvan muodon kannalta.

Geneettisesti L-systeemin avulla rakentuva muoto, joka on syntynyt yksin-
kertaisesta alkulausekkeesta monien iteraatioiden kautta  .

(http://www.mh-portfolio.com/L_Systems/ls12.html)

Ideat – tavoite

Suunnitelman lopullinen muoto hahmottui vasta Amster-
damin workshopin jälkeen, kun itsevarmuus ja osaaminen 
omien scriptien tekemiseen kasvoi. Itseäni jo pidemmän 
aikaa viehättänyt orgaanisen solukon ja sulavan jään mur-
totematiikka saivat yhteisen tekijän, kun tajusin molempien 
liittyvän voronoikaavioihin. 

Voronoikaavioita. Oikeanpuoleisten voronoidien rakentumiseen on lisätty yksittäisen solun painovoima, jolloin eri solut pyrkivät 
liittymään ja jakaantumaan suhteessa isompiien soluihin.

(http://morfogen.blogspot.com/search?updated-max=2007-08-29T10%3A03%3A00%2B02%3A00 )

Voronoidit ovat vain yksi tapa jakaa pintaa, mutta erityisesti 
minua siinä viehättää sen näkyminen biologiassa ja eri fy-
sikaalisissa ilmiöissä. Uutena huomiona itsellenikin, tajusin 
sulavien jäälauttojen muotoestetiikan seuraavan voronoidi-
en rakennetta. Olin tutkinut tätä, lähes solumaista muotoa 
jo aiemmin ympäristösuunnittelun kurssilla, jolloin kehitin 
eriasteisia tilasarjoja jäälauttamaisten rakennusmassojen 
väleihin. 

Voronoidien käyttäminen rakennesysteeminä toi suunnitel-
maan mukaan orgaanista ulottuvuutta ja mielestäni selven-
tää sitä, että algoritmien käyttäminen suunnittelussa johtaa 
helposti biologian ja arkkitehtuurin tiederajojen hälvenemi-
seen. Algoritmisen muodon kehittäminen lähtee kuitenkin 
matemaattisista säännöistä, eikä mallinnusohjelman val-
miista työkaluista, siten monimutkaisten luonnonmuotojen 
tekeminen voi olla jopa helpompaa kuin esimerkiksi erilai-
siin suorakulmioihin perustuva muoto.

Itse kappaleen muodon, joka määräytyy osittain käyttäjän 
antamien parametrien kautta, ajattelin soveltuvan osittain 
seinämäiseksi telineeksi planssien tarkasteluun. Muoto voi-
daan käsittää aaltomaisena tai lehtimäisenä kappaleena, 
jota voidaan käyttää myös istuinalustana rakenteen sen 
salliessa. Se lähtee maantasosta kuin lehti, jonka alle tuuli 
pääsee, nostaen sen kulmaa ylöspäin.
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Työstömateriaalit

Nykyaikaiset digitaaliset työstökoneet mahdollistavat 3- 
ulotteisen tiedon käyttämisen suoraan tuotannon pohjana, 
siksi tarkoitus oli alusta asti toteuttaa suunniteltu kappale 
cnc-työstökoneilla fyysiseksi malliksi asti. Tieto kulkee alun 
suunnittelusta, lopulliseen työstöönsä yhtenä digitaalisena 
jatkumona, ilman tarvetta erillisille osa- tai projektiopiirus-
tuksille. Työstöä varten, ennen algoritmin kirjoittamista, täy-
tyi  valita mistä materiaalista rakenne tulisi toteuttaa.

Betonin käyttö rajattiin pois hyvin nopeasti, koska se ei sovi 
sellaisenaan cnc-työstöön sekä tarvitsee monia työvaihei-
ta ja on siten vaativa työstää. Betonin käyttö olisi kuitenkin 
vaatinut sille sopivan muotin tekemisen ja työvaiheena jo 
tämä pelkästään vaatisi muiden materiaalien käyttöönottoa. 
Betonin käytöstä matemaattisesti määritellyillä pinnoilla on 
kuitenkin useita esimerkkejä ja vaikka se toimii erittäin hy-
vin kuorirakenteena, ei suunnitelman mittakaava ja ajateltu 
rakenne puoltaneet sen käyttöä.

Vanha luonnos lähes lihasmaisesta solukkorakenteesta.

(Toni Österlund)

Metalli, puun ohella, soveltuu helposti työstettävänä mate-
riaalina eri muotojen koneelliseen tekemiseen. Konepajat 
työstävät metallia päivittäin tietokoneohjattujen laserleik-
kureiden avulla ja sitä on erittäin helppo taivuttaa halut-
tuun muotoon. Ehkä jo sen takia, että metallia käsitellään 
tietokoneistetusti niin paljon, ja juuri sitä olemme tottuneet 
näkemään monimutkaisten muotojen toteutuksessa, ra-
jautui metalli pois materiaalilistalta. Autoteollisuudessa on 

Meksikolainen Félix Candela kehitteli erilaisiin matemaattisiin kuorirakentei-
siin perustuvia rakennuksia.

(http://www.arch.mcgill.ca/prof/sijpkes/D+C-winter-2005/pavillions_concrete/candela.gif)

moneen suuntaan kaarevien pintojen valmistus arkipäivää, 
mutta arkkitehdille metallin käyttö on tutumpaa rakenteissa 
ja katteissa. Metallin hyötyjä ovat kuitenkin liitosten helppo 
toteutettavuus.

Nykyaikaisten, työstöön soveltuvien ja helposti saatavilla 
olevien materiaalien valikoimasta, soveltui puu parhaiten 
rakenteen toteuttamiseen. Puu on arkkitehdeille materiaa-
lina tuttu ja jokainen on työssään kohdannut sen tarjoaman 
problematiikan. Sen työstäminen on helppoa, mutta kui-
tenkin monimutkaisten muotojen tuottaminen on edelleen 
haastavaa, tuleehan puutavara käyttöömme suorina lautoi-
na tai levyinä. Niiden taivutus onnistuu vain tiettyyn pistee-
seen asti, joten muodon tuottaminen suorista kappaleista 
vaatii omat keinonsa.

Puun yhtenä heikkoutena voidaan pitää liitosten tekemisen 
hankaluutta, mutta näin yksinkertaisessa rakennelmassa 
olen mielestäni ratkaissut asian kohtuudella. Liima-tappilii-
tos riittää kuitenkin tällaiselle kuormittamattomalle raken-
teelle täysin. Työn ei ole tarkoitus sijaita ulkotilassa, joten 
minun ei ole tarvinnut tutkia puun tai liitoksen säänkestä-
vyyttä. 

Rakenteen levymäisyydestä johtuen, vaihtoehtoisina puu-
materiaaleina olivat vaneri-, massiivipuu- tai mdf-levy. Näis-
tä 12mm koivuvaneri valikoitui käytettäväksi materiaaliksi, 
lähinnä esteettisistä syistä. Sen reunakuvio paljastaa työste-
tyt kohdat ja luo rakenteelle tumman kehyksen, joka koros-
taa voronoidien luomaa solukkokuviota.



1. Käyttäjä määrittelee alkuparametrit, jotka 
määrittelevät lopullisen rakenteen maksimi-
koot sekä korkeintaan 8:lla pisteellä rakenteen 
pohjan.

2. Pisteiden ja annettujen parametrien avulla 
rakennetaan muodon määrittävät apuviivat. 
Apuviivojen kulku on ennalta kirjoitettu 
scriptiin , mutta ne muuttuvat pohjaviivan 
käyryyden mukaan.

3. Apuviivat yhdistetään pinnaksi loftaamalla. 
Saatu pinta määrittää lopullisen rakenteen 
muodon.
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Algoritmien toiminta

Suunnittelu alkoi muodonmuodostukseen tarvittavien 
sääntöjen luomisella sekä koodin kirjoittamisella, mikä oli 
alussa hidasta, koska kirjoittamisen opettelu oli kesken ja 
vaati jatkuvaa ohjetiedostojen tutkiskelua. Lisäksi tarvittava 
matematiikka vaati hieman kertaamista. Onneksi internetis-
tä löytyy runsaasti ohjeita perusgeometrian osalta jo pelkän 
hakusanan avulla etsittäessä. Tarvittava matematiikka ei ole 
vaikeaa, mutta vaatii hieman perehtymistä esimerkiksi kol-
mion geometriaan.

Muodonannossa päädyin pintaan, joka nousee vaakatasosta 
seinämäiseksi suojaksi, muuten muoto määräytyy käyttäjän 
antamien parametrien kautta. Sen kokorajoitukset määritel-
lään alussa ja pohjamuoto annetaan enintään kahdeksalla 
pisteellä. Alkuviivan käyryyden perusteella muotoon tulee 
variaatiota ja satunnaisuutta. Määrittämällä pisteet lähes 
suoraan linjaan on muoto tasainen ja selkeä, sahalaitaisella 
asettelulla syntyy kupruja ja kulku on paljon epätasaisem-
paa.

Rakennejako syntyy pinnalle satunnaisesti asetelluilla pis-
teillä, jotka vastaavat lopullisen mallin tyhjiä kohtia. Pistei-
tä käyttämällä pinta jaetaan voronoisoluihin hollantilaisen 
David Ruttenin tekemällä työkalulla. Rakenne saa lopullisen 
muotonsa, kun syntynyt voronoikaavio kopioidaan ja skaa-
lataan isommaksi. Muotojen vastaavat solut yhdistetään sei-
nämällä, joka jaetaan omalla algoritmillaan yhteen liitetyiksi 
vanerikappaleiksi. 

Tuotantoa varten levyt erotellaan ja tuodaan koordinaatis-
ton nollaan. Jokainen levy tallennetaan omaksi tiedostok-
seen ja siihen lisätään tunnisteteksti sekä reiät kohdistus-
tappeja varten.

Kirjoitus – vaiheet

Muoto
Alussa muodonluomisalgoritmin kirjoitus kulki melko su-
juvasti. Käyttäjätietojen kysely, alkuviivan luonti sekä sen 
kääntö ja skaalaus annettuihin mittoihin, sujuivat ilman suu-
rempia ongelmia. Ensimmäinen pohdinnan aihe tuli vastaan 
muodon luovien matemaattisten sääntöjen etsimisessä. To-
tesin sin- ja cosinkäyrien avulla pystyväni määrittelemään 
muodon reunaviivan kulun Y- ja Z-suuntiin. Kokeilin eri 
vaihtoehtoja ja oikeaa kulkureittiä, kunnes olin tyytyväinen 
muotoon.

Muoto itsessään rakentuu käyttäjän määrittelemästä alku-
viivasta, joka ensin jaetaan kaksi kertaa niin moneen osaan, 
kuin käyttäjä on pisteitä määritellyt. Jokaiselle näistä piirre-
tään viiva, joka itsessään koostuu kolmesta pisteestä, jotka 
seuraavat sin- ja cosinkäyrien kulkua. Alkuviivan käyryys ote-
taan huomioon ja siirretään uusien pisteiden Z-arvoon. Li-
säksi alin reunaviiva aaltoilee pystysuunnassa satunnaisesti 
siten, että aaltoilu vähenee loppua kohden ja kolme ensim-
mäistä pistettä pysyvät maassa tarjoten tukea rakenteelle.

Seuraava vaihe, eli voronoisolukon määrittäminen valmista 
työkalua käyttäen, tuotti minulle hieman päänvaivaa. Itse 
työkalun käytön kirjoittaminen algoritmiin oli hyvin yksin-
kertainen vaihe, mutta saadut tulokset vaihtelivat muodos-
ta riippuen. Useimmiten tuloksena oli suorin viivoin jaettu 
pinta, toisin kuin haluttu solurakenne. Kysyin asiaa työka-
lun kirjoittajalta David Ruttenilta itseltään, joka toimi myös 
opettajanamme Hollannin workshopissa. Hän antoi pul-
maani yksinkertaisen ratkaisun, jonka jälkeen työkalu toimi 
moitteetta. Näin ensimmäisen scriptini esiversio valmistui ja 
yhden päivän tekstin siistimisen jälkeen aloin kirjoittamaan 
uutta, rakenteen tekevää algoritmia.

Give the length in millimeters <3000>: 3000

Give the width in millimeters <1300>: 1300

Give the height in millimeters <1800>: 1800

Number of Voronoi cells <30>: 150

Algoritmin kulku



Rakenne
Alussa ajatuksenani oli ”offsetata” saatu alkupinta kopioksi 
siten, että rakenteen paksuus vaihtelisi eri kohdissa. Lisäksi 
halusin, että pinnalle satunnaisesti määritetyt pisteet liikkui-
sivat kopiossa hieman alkuperäisiin nähden, jolloin saisin 
aikaan suppenevia ja laajenevia solurakenteita. Tämä tapa 
toimisikin hyvin, jos tarkoitus olisi ollut tuottaa vain harjoi-
tustyöhön sopivaa suunnitelmamateriaalia. Kuitenkin, kos-
ka solukon määrittävät pinnan muoto ja pisteiden paikat 
vaihtelivat alkupinnalla ja sen kopiossa, ei niiden väliin piir-
rettävä pinta olisi enää tasokappale, vaan vääntyisi propel-
limaisesti. Se olisi estänyt suorien levykappaleiden käytön 
rakenteena, pinnan tulisi olla suora.

Jotta pinta pysyisi suorana, piti alkusolun sekä kopion viivo-
jen olla täysin samassa kulmassa, ja tämä olisi mahdollista 
ainoastaan, jos alkuperäinen voronoisolukko kopioitaisiin. 
Sen siirtäminen ja skaalaus oli mahdollista, kunhan skaalaus 
tapahtui kolmiulotteisesti, eikä pinta saanut venyä mihin-
kään yhteen tai kahteen suuntaan.

Johtuen alkumuodon kahteen suuntaan suuntautumisesta 
(ylös ja sivulle), osoittavat kaikki voronoirakenteet hieman 
yläviistoon, mikä ei ollut alkuperäinen ideani rakenteesta. 
Kuitenkaan käytännön toteutus tällä muodolla ei salli muu-
ta vaihtoehtoa. Tämän takia olen päättänyt lopullisen toteu-
tuksen perustuvan hieman erilaiseen muotoon, joka jatkuu 
vain sivulle suuntautuvana seinämänä koko matkan. Muo-
don kehityksen muutosta en kuitenkaan ehtinyt syventävi-
en aikataulussa vielä toteuttaa ja tarkoitus olisi aikataulut-
taa se sekä koko rakenteen koneistus syksyyn. Tämä johtuu 
myös cnc-jyrsinnän aikataulusta.

Vanerilevyjä yhdistävän jiiripinnan laskeminen vaati jo 
hieman enemmän matematiikan muistelua. Onneksi tä-
hänkin löytyi apu melko nopeasti internetin matematiik-
kasivustoilta, joista positiivisena esimerkkinä voisi mainita 
mathworld.comin. Tein kuitenkin alussa väärän olettamuk-
sen, että jiirin oikea kulma olisi löydettävissä kulman kah-
den vierekkäisen sivun määrittämän tason kulman puo-
littajasta. Ratkaisu olikin hieman monimutkaisempi ja 
vaati syvempää perehtymistä aiheeseen. Olin jo ratkaissut 
edellisen kulman puolittajan matemaattisin keinoin, mut-
ta uusi ratkaisu oli jo sen verran monimutkaisempi, että 
tyydyin etsimään oikean kulman 3D-pintojen avulla. Tämä 
ei ole ehkä yhtä elegantti ratkaisu, mutta tulos on loppu-
peleissä sama.

Kokoamista helpottamaan lisäsin vanerien yhdistäviin 
pintoihin 6mm kohdistustappireiät. Näin kokoaminen 
voisi onnistua jopa ilman liimaa, jolloin koko rakenne olisi 
myös mahdollista purkaa. Levyjen tunnistamista varten 
jokainen solukon seinämä sisältää tunnistetekstin, joka 
kertoo solun ja sen seinämän numeron. 

4. Pinnalle määritellään satunnaisesti pisteitä, 
jotka vastaavat rakenteen tyhjiä kohtia. Pistei-
den lukumäärä kysytään alussa käyttäjältä.

5. Pinnan ja pisteiden avulla rakennetaan 
voronoikaavio, joka seuraa pinnan muotoja. 
Mitä useammalla pisteellä kaavio tehdään, sitä 
paremmin se seuraa alkuperäistä muotoa.

6. Voronoikaavio pursotetaan rakenteeksi, 
jonka seinämät jaetaan suoriksi levykappaleiksi. 
Levykappaleet voidaan tämän jälkeen erotella 
kordinaatiston nollaan cnc-jyrsintää varten ja 
samalla niille merkataan tunnisteteksti, joka 
määrittää niiden paikan rakenteessa.

41



42

Lopputulos

Tulevaisuuden suunnitelmissa tulen tuskin enää käyttä-
mään samaa konseptia kuin tässä työssä, kuitenkin tämän 
projektin osa-alueiden kaupallinen jatkohyödyntäminen 
voisi olla mahdollista. Pienellä jatkokehittelyllä, rakenteen 
tekevälle algoritmille voisi löytyä hyötyä teollisuudelle. Sil-
lä on nykyisellään mahdollista jakaa mikä tahansa annettu 
tai generoitu muoto puulla toteutettavaksi rakenteeksi. Ky-
syntää voisi olla sisustussuunnittelun puolella tai erilaisissa 
katosratkaisuissa.

Scriptien avulla tuotteistus on helppoa ja algoritmin sekä 
koneen saumatonta liittoa voidaan mielestäni käsitellä tuot-
teena. Tuote voi syntyä koodin avulla, mutta jokainen asiakas 
saa täysin yksilöllisen ja räätälöidyn kappaleen, joka valmis-
tetaan tilauksesta kerralla. Varastoja ei tarvita, eikä tuotanto-
paikalla ole myöskään väliä, kunhan käytössä on vain sopiva 
työstökone. Varasto ja logistiikkakustannusten säästö voisi 
olla huomattava ja kenties jossain vaiheessa mahdollistaa 
kustannustehokkaan vaihtoehdon massatuotannolle.

Suunnittelun ja eri työvaiheiden jälkeen syventävien kurs-
sin lopputuotos ei ole pelkkä puinen tai edes digitaalinen 
rakenne, vaan saavutettu tieto aiheesta sekä kirjoitetut al-
goritmit. Yksittäinen muoto ja rakenne ovat vain sen scrip-
tin sivutuote, joka on tästä kaikesta kummunnut. Algoritmit 
antavat mahdollisuuden luoda muoto lukemattomia kertoja 
ja aina yhtä vaivattomasti, kuitenkin yksikään näistä raken-
teista ei ole samanlainen, kaikki eroavat toisistaan.

Algoritmien mahdollisuudet muodon ja rakenteiden luomi-
sessa ovat lähes rajattomat, suunnittelija voi vapautua suun-
nitteluohjelmien rajoituksista ja luoda muotoa matemaatti-
sin perustein. Näin muodon tekeminen on hallitumpaa, kun 
se perustuu määritellyille säädöille. Biologian omien algorit-
mien hyöty avautuu suunnittelijalle ja aidosti orgaaniseen 
muotokieleen perustuva arkkitehtuuri tulee mahdolliseksi.

En voi sanoa täysin hallitsevani tätä työkalua, mutta olen 
nyt ottanut sen ratkaisevan ensimmäisen askeleen, jonka 
jälkeen voin vain parantaa tietotaitojani. Nyt tehty suunni-
telma ja toteutus edustavat vain todistetta siitä, että aiheen 
oppiminen ja hyödyntäminen on mahdollista. Lopullinen 
työstö puurakenteeksi toimii ns. ”proof of consept” - raken-
teena, joten sillä ei ole tarkoitustaan olla mitään todellista 
käyttötarkoitusta. Se on todiste niin minulle, kuin muillekin, 
että algoritmit ovat vakavasti otettava työkalu, jonka käyttö 
tulee vain lisääntymään tulevaisuudessa suunnittelu- sekä 
tuotantoaloilla.

Algoritmi tuottaa eri parametreilla erilaisia muotoja. Kaikki kuitenkin syntyvät yhdellä työkalulla ja siten jokaisen rakentuminen perustuu samoihin sääntöihin. 

Freedom of Creation. Janne Kyttäsen suunnittelemat valaisimet tulostetaan 
3D-tulostimella tilauksesta lasersintrausmenetelmällä. Kyttänen on visioinut, 
että tulevaisuudessa tuotteet voidaan toimittaa kuluttajalle pelkkinä tiedostoi-
na, jotka tulostetaan kotona omalla 3D-tulostimella. 

(http://www.freedomofcreation.com/) 

Swiss Federal Institute of Technology Zurichin oppilaat toteuttivat päät-
tötyönään muuntuvaan algoritmiin perustuvan puisen rakennelman, joka 
työstettiin cnc-jyrsimmillä. Rakennelma koostui yli 1200:sta cnc-työstetystä 
palasta, jotka koottiin yhteen puisten liitosten avulla.

(http://www.m-any.org/)
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Syventävien suunnitelma: 50:llä voronoidilla generoidun rakenteen kaikki levyt eroteltuna toisistaan.
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Koodi

Option Explicit

’Script written by Toni Österlund <toni.osterlund@gmail.com>

’Script copyrighted by Toni Österlund, 2008

’Script version 13. huhtikuuta 2008

’This script creates a surface and then applies a voronoigrid on to it

Call Main()

Sub Main()

’-------------------------Preparations----------------------------

Dim IDsamename : IDsamename = Rhino.ObjectsByName(”Basesurface1”, True)

If Not IsNull(IDsamename) Then

Call Rhino.ObjectName(IDsamename, ”BaseSurface” & CStr(Time))

Call Rhino.UnselectAllObjects

End If

Call Rhino.Unitsystem(2)

Call Rhino.Ortho(False)

’Checking if the tool needed for the voronoidiagram is installed

Call Rhino.Command(”_Voronoi !”,False)

Dim Vcmd : Vcmd = Rhino.IsCommand(”_Voronoi”)

If Vcmd <> True Then

Call Rhino.MessageBox(”Pointset Reconstruction tool not installed! ” & _

”Get it from:” & VbNewLine & _

”http://en.wiki.mcneel.com/Default.aspx/McNeel/PointsetReconstruction.html”_

,0 + 48,”Voronoi command not found!”)

Exit Sub

End If

’-------------------------Query--------------------------

Dim l, w, h

Dim IDpts, Vdiv

’Getting the measurements

l = Rhino.GetReal(”Give the lenght in millimeters”,3000,1000,4000)

If IsNull(l) Then Exit Sub 

w = Rhino.GetReal(”Give the width in millimeters”,1300,500,2000)

If IsNull(w) Then Exit Sub

h = Rhino.GetReal(”Give the height in millimeters”,1800,1000,2500)

If IsNull(h) Then Exit Sub

Vdiv = Rhino.GetReal(”Number on Voronoi cells”,30,10,1000) - 1

If IsNull(Vdiv) Then Exit Sub

’Creating the points for the line

IDpts = Rhino.GetPoints(True,,”Create a set of points”,,8)

If IsNull(IDpts) Then Exit Sub

’Asking the user if he/she wants to view the progress or only the end result

Dim strQuery : strQuery = Rhino.GetString(”Enable Redraw?”, ”No”, Array(”Yes”,”No”))

If IsNull(strQuery) Then Exit Sub

Select Case strQuery

Case ”Yes”

Call Rhino.EnableRedraw(True)

Case ”No”

Call Rhino.EnableRedraw(False)

End Select

’-------------------------Creation--------------------------

Dim IDcrv, IDsrf,  IDcell

’Calling the function Baseline

IDcrv = BaseLine(IDpts, l)

If IsNull(IDcrv) Then 

Call Rhino.Print(”Error Creating Line!”)

Exit Sub

End If

’Calling the function BaseSurface

IDsrf = BaseSurface(IDcrv, Idpts, l, w, h)

If IsNull(IDsrf) Then 

Call Rhino.Print(”Error Creating Surface!”)

Exit Sub

End If

’Calling the function Voronoigrid

IDcell = Voronoigrid(IDsrf(0), Vdiv)

If IsNull(IDcell) Then 

Call Rhino.Print(”Error Creating Voronoi Cells!”)

Exit Sub

End If

Call Rhino.EnableRedraw(True)

End Sub
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Function BaseLine(ByRef IDpts, ByRef l)

BaseLine = Null

’Make a curve of the point the user determined

Dim IDcrv

IDcrv = Rhino.AddCurve(IDpts)

If IsNull(IDcrv) Then Exit Function

’If needed, turn the line so, that the longest side is on the X-axis

Dim IDBBox 

IDBBox = Rhino.BoundingBox(IDcrv)

If Rhino.Distance(IDBBox(0),IDBBox(1)) < Rhino.Distance(IDBBox(0),IDBBox(3)) Then

Call Rhino.RotateObject(IDcrv,IDpts(0),-90)

End If

’Scale the line to the measurement the user determined

If Rhino.Distance(IDBBox(0),IDBBox(1)) < 0.9*l Then

Do Until Rhino.Distance(IDBBox(0),IDBBox(1)) >= l

Call Rhino.ScaleObject(Idcrv,IDpts(0),Array(1.05,1.05,1))

IDBBox = Rhino.BoundingBox(IDcrv) 

Loop  

End If

If Rhino.Distance(IDBBox(0),IDBBox(1)) > 1.1*l Then

Do Until Rhino.Distance(IDBBox(0),IDBBox(1)) <= l

Call Rhino.ScaleObject(Idcrv,IDpts(0),Array(0.95,0.95))

IDBBox = Rhino.BoundingBox(IDcrv) 

Loop  

End If

BaseLine = Idcrv

End Function

Function BaseSurface(ByRef Idcrv, ByRef IDpts, ByRef l, ByRef w, ByRef h)

BaseSurface = Null

’Divide curve into points

Dim DivPts, Upts

DivPts = Rhino.DivideCurve(IDcrv, 2 * Ubound(IDpts) )

Upts = Ubound(DivPts)

Dim i, Param(), crvData()

’Check the curve curvature on each point

For i=0 To Upts

ReDim Preserve Param(i) : Param(i) = Rhino.CurveClosestPoint(IDcrv,DivPts(i))

ReDim Preserve crvData(i) : crvData(i) = Rhino.CurveCurvature(IDcrv,Param(i))

Next

Dim x1, y1, z1, arr1

Dim x2, y2, z2, arr2

Dim x3, y3, z3, arr3

Dim LoftCurves()

For i=0 To Upts

’-------------------------1. set of points--------------------------

x1 = DivPts(i)(0)

y1 = DivPts(i)(1)

z1 = DivPts(i)(2) + ( (h/4) * Rnd) / (i+1)

If z1 < 30 Or i < 3 Then z1 = 0

arr1 = Array(x1, y1, z1)

’Call Rhino.addpoint(arr1)

’-------------------------2. set of points--------------------------

x2 = DivPts(i)(0)

y2 = DivPts(i)(1) 

If i <= Upts/2 Then

y2 = y2 - (Upts-i) * (w/Upts)

Else

y2 = y2 - (Upts-i) * (w/Upts)

End If

z2 = DivPts(i)(2) + (Rnd * Upts * i * h) / crvData(i)(3)

If z1 > 0 Then z2 = z2 + z1

arr2 = Array(x2, y2, z2)

’Call Rhino.addpoint(arr2)

’-------------------------3. set of points--------------------------

x3 = DivPts(i)(0)

y3 = DivPts(i)(1) - ( ( cos(i/Upts) ) ^2) *w - (50*w) / crvData(i)(3)

If i = 0 Or  i = Upts Then

y3 = y3

Else

Dim Y3pre : Y3pre = DivPts(i-1)(1) - ((( cos((i-1)/Upts) ) ^2) *w) - (50*w)/crvData(i)(3)

Dim Y3next : Y3next = DivPts(i+1)(1) - ((( cos((i+1)/Upts) ) ^2) *w) - (50*w)/crvData(i)(3)

y3 = ( Y3pre + Y3next + y3 ) / 3

End If  

z3 = DivPts(i)(2)+( ( ( sin (i/(Upts/2)) ) ^4) *h)

If z1 > 0 Then z3 = z3 + z1
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arr3 = Array(x3, y3, z3)

’-------------------------curves--------------------------

ReDim Preserve LoftCurves(i) 

LoftCurves(i) = Rhino.AddCurve( Array(arr1,arr2,arr3) )

Next

’Make the surface

Dim IDsrf

IDsrf = Rhino.AddLoftSrf(Loftcurves)

Call Rhino.ObjectName(IDsrf, ”BaseSurface1”)

’Delete the baseobjects

Call Rhino.DeleteObjects(Loftcurves)

Call Rhino.DeleteObject(IdCrv)

BaseSurface = Array(Idsrf(0))

End Function

Function Voronoigrid(ByRef IDsrf1, ByRef Vdiv)

Voronoigrid = Null

’-------------------------Repairing the surfacedomain--------------------------

Call Rhino.SelectObject(IDsrf1)

Call Rhino.Command(”_Reparameterize _Automatic”)

Dim UDomain : UDomain = Rhino.SurfaceDomain(IDsrf1,0)

Dim VDomain : VDomain = Rhino.SurfaceDomain(IDsrf1,1)

Dim UVpt(1)

Dim i, Npt()

Dim cellpts()

’-------------------------Adding the points randomly to the surface--------------------------

For i=0 To Vdiv

UVPt(0) = UDomain(0) + Rnd*(UDomain(1) - UDomain(0))

UVPt(1) = VDomain(0) + Rnd*(VDomain(1) - VDomain(0))  

ReDim Preserve Npt(i)

Npt(i) = Rhino.EvaluateSurface(IDsrf1,UVpt)

ReDim Preserve cellpts(i)

cellpts(i) = Rhino.AddPoint(Npt(i))

Next

Call Rhino.EnableRedraw(True)

’-------------------------Making the voronoigrid--------------------------

Call Rhino.SelectObjects(cellpts)

Call Rhino.Command(”_Voronoi _Pause _Pause _Guide _Surface ’_Selname ””BaseSurface1”” _Complete”)

Call Rhino.EnableRedraw(False)

Call Rhino.deleteobjects(cellpts)

Call Rhino.deleteobject(IDsrf1)

Voronoigrid = True

End Function
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Rakennetarkastelu

Kolmiulotteista tietokonemallia on mahdollista tarkastella 
rakenteellisilla mallinnusohjelmilla, jotka pystyvät simuloi-
maan erilaisten voimien vaikutusta rakenteeseen. Tällaisilla 
ohjelmilla on vaikea luoda uutta arkkitehtonista muotoa, 
mutta ne soveltuvat hyvin rakenteiden ja rakennejärjestel-
mien simulointiin.

Syventävien suunnitelmana kirjoittamani muoto on mah-
dollista siirtää esimerkiksi Ansys - rakenneohjelmaan. Tätä 
varten kirjoitin pienen scriptin, joka tallentaa rakenteen sol-
mukohtien koordinaatit Excel-tiedostoksi, josta Ansys voi 
ne lukea. Vaikka muotoa ei ole luotu rakenteelliset voimat 
silmälläpitäen, voidaan sen kestävyyttä silti tutkia eri rasi-
tusolosuhteissa. Esimerkiksi sitä, miten se käyttäytyy suuren 
painonrasituksen alla, vääntövoiman tai tuulikuorman alla. 
Tämä tieto saadaa matemaattisena tulosteena tai graafisena 
kuvaajana, jossa rasitukset näkyvät eri väreinä itse rakenne-
mallissa. Se helpottaa rasituskohtien havainnointia.

Tämänlainen linkki eri ohjelmien välillä mahdollistaa raken-
teellisen tarkastelun suoraan arkkitehdin luomasta suunnit-
telumallista. Rakenteellinen tarkastelu omasta mallistani ei 
kuitenkaan ehtinyt valmistua tähän selostukseen. 
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Lähdekatalogi toimii eräänlaisena karttana algoritmisen 
suunnittelun ja scriptaamisen maailmaan. Se ei missään 
nimessä ole kattava, eikä edes kaikilta osiltaan täysin pro-
minentti, mutta se kertoo ne askeleet, jotka me otimme 
tutkiessamme aihetta. Näitä askelia seuraamalla, voi saada 
jonkinlaisen käsityksen aihepiiristä ja kenties löytää se sama 
into, jonka me löysimme, kun kahlasimme näitä lähteitä lä-
vitse.

Tämän lähdekatalogin tarkoituksena on selvittää oppimisen 
eri  vaiheet käytettyjen lähteiden sekä tapahtumien kautta. 
Se sisältää lähdeluettelomaisesti kaikki projektia varten tut-
kitut internetsivut, kirjat, lehdet, workshopit, jne - on niistä 
ollut opiskelussamme hyötyä tai ei. Jokaisen lähteen tai ta-
pahtuman kohdalla on pieni selostus, jossa arvioimme sen 
apua tai oleellisuutta aiheeseen. Koska aihe on uusi, ei siitä 
ole vielä olemassa montaa kirjaa. Siksi internet on apuväli-
neenä ja informaation etsintäpaikkana korvaamaton. Suurin 
osa tutkituista lähteistä ovatkin erilaisia blogeja, jotka kerto-
vat aiheen pienistä ja suurista tapahtumista.  

Aiheen opiskelu ei toisaalta vaadi selviä oppikirjoja vaan 
kaiken todellisen oppimisen perustana on oma tekeminen 
ja ajattelu. Lähteet ovat enemmänkin esimerkkejä kuin fac-
toja, jolloin jokainen voi tulkita niitä ja oppia niistä omalla 
tavallaan. Internet on kuitenkin jatkuvassa muutostilassa, 
joten voi olla, etteivät meidän tähän listaamamme osoitteet 
enää toimi vuoden päästä ja uusia tiedonlähteitä syntyy lä-
hes päivittäin Siksi aktiivinen asioista selvää ottaminen ja 
pinnalla pysyminen on erittäin tärkeää varsinkin tämän ai-
hepiirin suhteen.

Eero Lundén,  
Toni Österlund
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Kirjalliset lähteet

Internet:

ncertainties.wordpress.com/blog/

Columbia-yliopiston opiskelijoiden blogi, jossa käsitellään 
uudenlaista rakennustuotantoa algoritmisin menetelmin. 
Sivuston esimerkit ovat monimutkaisia ja saatavilla on myös 
lähdekoodi useista projekteista. Sivuston työt esitelevät uu-
denlaista innovatiivista ajattelua ja tarjoavat mielenkiintoi-
sia näkökohtia arkkitehtuuriin. Lisäksi kun tarjolla on töissä 
käytetty scripti, on sivuston tutkiminen pidemmälle pääs-
seelle osaajalle varmasti suotuisaa.

www.blob.tudelft.nl/agenda_item.php?agenda=69&taal=en

Morfogeneettisen suunnittelun kongressin agenda.

morfogen.blogspot.com/

Morfogeneettisten muotojen ja varsinkin voronoidien mah-
dollisuuksien tutkimiseen paneutuva mielenkiintoinen blo-
gi.

www.bk.tudelft.nl/dks/Participants/Alumni/Karina/lcbarticle.htm

Essee geneettisten algoritmien ja biologian käytöstä suun-
nittelussa.

http://www.tbm.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=874e4cd6-fe0f-4c8c-b811-64159a7c907a&lang=nl

Ornamentiikan tutkimusohjelman esittely Delftin yliopistos-
sa.

algorithmicbotany.org/vmm-deluxe/TableOfContents.html

Kanadalaisten tutkijoiden kokoama paketti, missä tutustu-
taan morfogenetiikan visuaalisiin malleihin. Tutkijat ovat 
selvittäneet eri kasvilajien synty- ja kasvumekanismeja ja 
simuloineet niitä tietokonegrafiikan avulla. Sivusto tarjoaa 
kattavan näkemyksen kasvimaailman algoritmeista mor-
foekologiasta kiinnostuneille ja sisältää myös selväkielisiä 
tulkintoja kasvuvaiheista sekä paljon kuvia ja animaatioita. 
Selitykset ja kuvat ovat helposti hyödynnettävissä omissa 
morfoekologisissa kokeiluissa.

Morfogeneettisiä muototutkielmia paperista.

www.futurefeeder.com/index.php/archives/category/design/

Digitaalisen arkkitehtuurin esittelyyn erikoistunut blogi. 
Lyhyt, mutta mielenkiintoinen katsanto digitaalisuuden eri 
esiintymistapoihin.
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regulatedlines.com/blog/

Lyhyt blogi, joka tutkii muutamaa kevyttä sciptausprojektia. 
Ei tarjoa koodia tutkittavaksi, mutta työt eivät vaikuta niin 
monimutkaisilta, ettei niitä voisi toistaa pelkästään kuvia ja 
tekstiä tutkimalla. Ei tarjoa arkkitehdille paljonkaan mielen-
kiintoista luettavaa.

www.arch.kth.se/aif/aif_literature.htm

Listaa digitaaliseen designiin ja morfogenetiikkaan liittyvää 
kirjallisuutta.

Erikoinen blogi, joka on erikoistunut arkkitehtuurista kes-
kusteluun. Sivu listaa arkkitehtuurin luentoja Amerikassa ja 
sisältää lyhyitä kirjattuja keskusteluita arkkitehtuurista.

Hyvin lyhyt ja suppea morfologialle omistautunut blogi.

andreagraziano.blogspot.com/

Italialainen blogi, joka listaa sivuilleen algoritmiseen muo-
donantoon ja morfogenetiikkaan liittyviä linkkejä. Sivuston 
teksti on italiaksi, mutta runsas kuvitus ja hyvät linkit tarjoa-
vat paljon tutkittavaa. Sisältää linkkejä moniin mielenkiinto-
siin projekteihin.

www.blob.tudelft.nl/agenda_item.php?agenda=80&taal=en

Delftin yliopiston eri tutkimusohjelmia arkkitehtuurin saral-
la.

Sikarinmuotoisen morfogeneettisen muodon tekemisen 
vaiheita selittävä sivu.

Aiheeseen liittyviä kuvia, mutta kuka lukee sujuvasti hepre-
aa.

Wikipedian lyhyt esittely morfogenesistä. Sisältää perustie-
dot, muttei tarjoa syvempää informaatiota.

www.rhinoscript.org

Saksalaisten opiskelijoiden tammikuussa 2008 perustama 
Rhinon scriptaukselle omistettu sivusto, jossa voi käydä 
ihastelemassa muiden scriptaajien tekemiä kuvia tai scrip-
tejä. Rekisteröinti sivulle on ilmaista ja sen jälkeen sivulta voi 
ladata vapaasti GNU-lisenssin alla olevia scriptejä tai jättää 
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omia tuotoksiaan muille. Tällä hetkellä sivuston tarjonta ei 
ole kovinkaan suurta, mutta mikäli sen toiminta ottaa tulta 
alleen, voi siitä olla iso apu kaikille aloitteleville ja myös pi-
demmälle ehtineille harrastajille.

Sivu, joka esittelee pientä morfogenetiikkaan perustuvaa 
kuva-analysointiohjelmaa lääketieteellistä tutkimusta var-
ten. Arkkitehtuurin kannalta turha, mutta mielenkiintoista 
nähdä, miten eri tutkimusalat sivuavat toisiaan.

www.emergentarchitecture.com/about.php?id=1

Emergent-arkkitehtitoimiston sivut, jossa esitellään heidän 
tekemiään tutkimus- ja rakennusprojekteja.

www.mh-portfolio.com/index.html#

Michael Hansmeyerin internetportfolio, joka esittelee muu-
taman mielenkiintoisen geneettiseen metodiin perustuvan 
rakennusprojektin. Sisältää runsaasti kuvia ja animaatioita, 
mutta ei tarjoa itseopiskeluun mitään materiaalia kuvien ja 
selitystekstin lisäksi.

iaac-digitalarchitecture.blogspot.com/

Kattava blogi, joka esittelee laajasti digitaalisen tietojenkä-
sittelyn ja genetiikan mahdollisuuksia niin arkkitehtuurin 
kuin muidenkin alojen saralla. Sisältää erittäin mielenkiin-
toista luettavaa uuden arkkitehtuurin mahdollisuuksista 
kiinnostuneilla. 

muffas.blogspot.com/

Englantilaisen arkkitehdin ylläpitämä blogi, jossa esitellään 
eri muodonantoon ja pinnanjakoon liittyviä kokeiluja. Mu-
kana on myös scriptit, jotka sisältävät käytetyt algoritmit. 
Yksinkertaisiin algoritmeihin perustuvia mielenkiintoisen 
näköisiä muotokokeiluja.

www.cs.cornell.edu/Info/People/chew/Delaunay.html

Javalla toteutettu pieti netissä toimiva ohjelma, jolla voi käy-
tännössä kokeilla voronoi-kaavioihin tai Delaunay-kolmioin-
tiin perustuvan kuvion rakentamista. 

Harvardin yliopiston opettajan ylläpitämä blogi, jossa ope-
tetaan kevyttä Rhinon käyttöä. Pääosin kuitenkin turhaa 
tietoa. 

ssssociety.blogspot.com/

Blogi scriptauksesta kiinnostuneille. Tarjoaa esimerkkiscrip-
tejä, muttei innosta suuremmin tarjonnallaan.
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http://www.theverymany.net/

Ranskalaisen arkkitehdin ylläpitämä erittäin mielenkiintoi-
nen blogi, jossa esitellään lukuisia eri muotoaiheisiin perus-
tuvia kokeiluja. Ei sisällä esimerkkiscriptejä, mutta tarjoaa 
valtavasti inspiraatiota uusien käyttömuotojen etsimiseen.

A624 – intro to scripting blogi, joka tarjoaa hyvän linkkilistan 
aiheeseen. Itse blogin sisältö on melko turha.

www.mit.edu/~snavely/rhinoscripting/

MIT:ssä pidetyn Rhinoscripting –kurssin opiskeluaineisto. 
Sisältää pari luentoa pdf-muodossa sekä monia oppilaiden 
tekemiä esimerkkiscriptejä ja animaatioita. Animaatioita ja 
scriptejä tutkimalla voi oppia paljonkin eri tavoista hyödyn-
tää scriptausta. Scriptit ovat kuitenkin melko yksinkertaisia 
ja sopivat tutkimusmateriaaliksi aloittelevalle scriptaajalle.

Artikkeli parametrisen suunnittelun tulevaisuudesta. Mie-
lenkiintoinen luettava aiheesta kiinnostuneille, muttei tar-
joa apua aiheen opiskeluun.

Rhinon kehittäjän Mcneel & Associatesin ylläpitämä sivu, 
josta voi käydä lataamassa lisäosia ohjelmaan. Lisäksi sieltä 
löytyy melko kattavat linkkilistat Rhinon opettelusta kiin-
nostuneille. Sivu tarjoaa opiskelumateriaalia scriptauksesta 
kiinnostuneille, mutta sen tarjoama newsgroup-foorumi on 
melko sekava ja vaikeasti hyödynnettävissä. Sivustossa liik-
kuminen on muutenkin sekavaa ja parhaiten asioita löytää 
find-toiminnon kautta. Kuitenkin tämä sivusto om varmasti 
paras paikka aloittaa Rhinon ja sen scriptaamisen opettelu.
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Kirjoja:

Natures
 Toim. Hwang, Sakamoto, Ferré, Kubo,…, Actar Barcelona 2006

Natures-kirjassa käsitellään arkkitehtisuunnittelua, jossa 
luonto ja luonnosta löytyvät logiikat ovat olleet määrää-
vinä tekijöinä. Kirjan pääkysymyksiä ovat juuri luonnon ja 
arkkitehtuurin rajapinnat. Kirjassa on monia hyvin selitet-
tyjä ja kuvitettuja algoritmeja ja parametrista suunnittelua 
koskevia esimerkkejä. Esimerkkien lisäksi kirjassa käsitellään 
myös aiheen teoreettisia kysymyksiä. Kirjasta on ollut paljon 
hyötyä ja sitä voi suositella luettavaksi aiheeseen tutustut-
taessa.

Tooling
 Aranda & Lasch, Princeton Architectural Press, 2005 

Tooling on se kirja, josta kaikki kiinnostus aihepiiriin sai 
periaatteessa alkunsa. Olimme molemmat lukeneet kirjaa 
Arkkitehtuurin osaston kirjastossa ja päädyimme keskuste-
lemaan kirjasta. Se ei käsittele genetiikkaa, parametreja tai 
edes scriptien kirjoittamista, mutta esittelee algoritmeja sel-
väkielisesti.

Kirja toimi hyvänä alkuna aiheeseen syventymiselle ja sen 
antaman esimerkin turvin aloimme löytää tietoa scripta-
uksesta, morfogenetiikasta ja kaikesta algoritmiseen suun-
nitteluun liittyvästä materiaalista. Toolingin esimerkit ovat 
pieniä algoritmisia työkaluja ja sen sisältämä informaatio on 
melko niukkaa, mutta toimi alkusysäyksenä aiheen tutkimi-
selle.

A&A Files
AA Publications

Valtaosa tämän hetkisestä algoritmisen arkkitehtuurin kehi-
tystyöstä tehdään Architectural Associationissa Lontoossa. 
Koulu julkaisee lehteä, jossa käsitellään koulussa harjoitus-
töiden aiheita tai luentoja koskevia artikkeleja. Tasaisin vä-
liajoin lehden numeroissa vilahtelee algoritmit ja luonnon 
järjestelmät. Lehdissä on kuitenkin myös paljon muita aihei-
ta ja sitä ei voida pitää minään algoritmisen arkkitehtuurin 
tai suunnittelun oppaana vaan pikemminkin mielenkiintoi-
sena taustalukemistona.

Algorithmic Architecture
Kostas Terdizidis, Architectural Press, 2006

Algoritmic Architecture on ehkä ainoa kirja, joka kuvaa algo-
ritmista suunnittelua teorian ja esimerkkien avulla. Mikään 
muu lukemamme kirja ei tarjoa yhtä hyvää pakettia esimerk-
kien ja valmiiden scriptien avulla. Itse asiassa kirjaa voidaan-
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kin pitää ainoana täysin algoritmiseen suunnitteluun pereh-
dyttävänä kirjana. Kirja on erittäin mielenkiintoista luettavaa 
niin teorian kuin suunnitteluesimerkkienkin osalta.

Puusta tehtyä
TKK / Puustudio

Puusta tehtyä on kirja johon kerätty TKK:n arkkitehtiosaston 
puustudion harjoitustöitä vuosien varrelta. Kirjassa on mo-
nenlaisia esimerkkejä innovatiivisesta puunkäytöstä, mutta 
suoranaisesti ainoastaan yksi sen projekteista liittyy algorit-
meihin. Toisaalta kirjaa selailemalla voi saada uusia virikkeitä 

Kirja käsittelee ornamentin käyttöä uusin silmin Harvardin 
professorin ja arkkitehtitoimisto FOA:n osakkaan Farshid 
Moussavin silmin. Kirjassa käydään läpi erilaisia julkisivuja, 
joissa ornamentti on ollut jollain tavalla tekemisissä. Kirja on 
varsin kattava katsaus aiheeseen. Tosin kirjan esimerkeillä 
joko on tai ei ole jotain tekemistä algoritmien kanssa. Algo-
ritmit eivät kuitenkaan ole millään tavalla kirjan pääaiheena. 
Kirja on ihan hyvä ja mielenkiintoinen, mutta algoritmiseen 
arkkitehtuuriin tutustuvalle se ei tarjoa paljoa muuta kuin 
muutaman esimerkin.  

Morpho-Ecologies 
Michael Hensel ja Achim Menges, AA Publications 2006

Morpho-Ecologies on Architectural Associationissa (AA) 
Emergence technologies laboratoriota vetävien Michael 
Henselin ja Achim Mengesin kokoama esimerkkitäytteinen 
katsaus algoritmeja hyödyntävään ekologiseen arkkiteh-
tuuriin. Kirja koostuu herrojen ”manifestista”, oppilastöistä ja 
AA:ssa pidetyn seminaarin luennoista. Kirja on erittäin tiivis 
paketti uudesta tavasta ajatella ekologista arkkitehtuuria. 
Kirjaa on paikoittain erittäinkin tiivistä ja teoreettista, mutta 
sitä voi suositella aiheen teoreettisista kysymyksistä kiinnos-
tuneelle.

Rhinoceros User’s Guide
Rober McNeel & Associates

Rhinon virallinen käyttäjän opas, joka sisältää ohjelman 
ominaisuuksien lyhyen esittelyn sekä muutaman tutoriaa-
lin, jolla pääsee kiinni ohjelman peruskäyttöön. Työkalujen 
ominaisuudet on selitetty melko lyhyesti, eikä oppaasta ole 
oikeastaan apua kuin aivan ohjelmaa tuntemattomalle. Oh-
jetiedostot ovat paljon hyödyllisempiä käytön opettelussa.

puisten rakenteiden suunnitteluun.  

Function of Ornament
Farshid Moussavi ja Michael Kubo, Harvard University Press / Actar 2006
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Lehtiä:

a+u 05:01 : Structure & Materials
A+U Publishing Co., Ltd. 2005

AD 76/2 : Techniques and Technologies in Morphogenetic Design
Academy Press, 2006

AD 77/1 : Elegance
Academy Press, 2007

AD 74/3 : Emergence: Morphogenetic Design Strategies
Academy Press, 2004

AD 72/5 : Versioning: Evolutionary Techniques in Architecture
Academy Press, 2002

Opintomateriaaleja:

Scripting Handout
David Rutten, (http://www.reconstructivism.net/)

Hollantilaisen scriptausgurun David Ruttenin kirjoittama 
opas, joka aloittaa opetuksen aivan alkeista. Sopii loistavasti 
kaikille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista. 
Opas ei neuvo kovinkaan monimutkaisten scriptien kirjoit-
tamista, mutta toimii loistavana aloitusoppaana. Tämä kan-
nattaa lukea ensimmäiseksi, jotta pääsee sinuiksi erilaisten 
käsitteiden kanssa.

RhinoScripting 101
David Rutten, (http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/RhinoScript101.html)

Ruttenin toinen, jo paljon perusteellisempi kattaus Rhinon 
scriptauksesta. Opas lähtee myös alkeiden opettamisesta, 
mutta siirtyy jo melko nopeasti mutkikkaampien scriptien 
pariin. Paketti ei ole vielä valmis, vaan tekstiä täydennetään 
koko ajan. Nykyiselläänkin se kattaa jo erittäin laajan alueen 
scriptauksesta.

Voronoi Diagrams
David Rutten, (http://www.reconstructivism.net/)

David Rutten on myös tehnyt työkalun, jolla saa aikaan 
myös voronoikaavioita, tässä tekstissä hän esittelee lyhyesti 
voronoi-algoritmin toimintaa. Teksti ei sisällä koodia, vaan 
selväkielisen selostuksen kaavion rakentumisesta.
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FAT 2 FLAT: planar fabrication
(http://web.bsu.edu/capweb/arch/students/arch263/flat_fab_present.pdf)

Pdf-muotoinen diaesitys, joka käy kattavasti läpi eri digitaa-
lisen tuotannon mahdollisuudet. Sisältää hyviä esimerkkejä 
monimuotoisten pintojen ja muotojen saattamiseksi työs-
tettävään muotoon.

Designing for Emergence and Innovation: Redesigning Design
Greg Van Alstyne  ja Robert K. Logan , (http://www2.physics.utoronto.ca/~logan/VanAlstyneLoganFinal.doc)

Transitions in L-system
Geraldine Sarmiento , (itp.nyu.edu/projects_documents/1147146080_gsarmiento_thesis_scr.pdf)

Kattava teksti L-systeemin historiaan ja teoriaan, joka sel-
ventää hyvin L-systeemin toimintaa ja keinoja sen käyttämi-
seksi.

Matemaatikko luonnoilmiöiden jäljillä: Alan Turing 
Teemu Leppänen ja Kimmo Kaski (www.lce.hut.fi/research/polymer/turing_popular.pdf)

Yleiskatsaus biomateriaaleihin: terminologia 
P. Törmälä (venda.uku.fi/opiskelu/kurssit/BMA/materiaali/sanastot/sanasto1.pdf)

Implementation Issues in Generative Design Systems
(faculty.arch.usyd.edu.au/kcdc/conferences/dcc04/workshops/workshopnotes3.pdf)

Digital Fabrication 
Brad Bell , (www.uta.edu/architecture/syllabus/arch5395a.pdf)

EDN: The Emergence and Design Network 
(www.diploma-unit-9.net/EDN_Newsletter_01_010106.pdf)

METAMorph: Experimenting with Genetic, Regulatory Networks for Articial Development
Finlay Stewart, Tim Taylor, and George Konidaris , (homepages.inf.ed.ac.uk/s0091983/metamorph_ecal2005.pdf)

MoSS: Morphogenetic Surface Structure, A Software Tool for Design Exploration
Testa, O’Reilly, Kangas, Kilian, (destech.mit.edu/akilian/newscreens/moss/moss.pdf)

Scripting the Ubiquitous
(www.uweb.ucsb.edu/~frederico/main/pages/works/pdf/Scripting%20the%20Ubiquitous.pdf)
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Ohjetiedostoja:

Ohjelman mukana tulevista ohjetiedostoista saa usein avun 
nopeammin ja tarkemmin, kuin mistä muusta lähteestä. Eril-
liset käyttäjän opaskirjat ovat yleensä suppeampia ja epä-
määräisempiä, kuin ohjetiedostot. Ohjeet sisältävät myös 
usein tutoriaaleja, joiden avulla voi opiskella itse ohjelman 
käyttöä pienten harjoitusten avulla. Ohessa listataan kolme 
hyödyllisintä ohjetiedostoa omien scriptien tekoon. Tehok-
kaassa käytössä, ovat kaikki kolme yleensä yhtä aikaa auki, 
jolloin tiedon etsiminen käy nopeasti.

vbScript

Microsoftin Visua Basic –kielelle on olemassa oma ohjetie-
dostonsa, joka luettelee kaikki vbScriptin komennot. Ohje 
on enemmänkin luettelo komennoista, eikä sen avulla voi 
opiskella scriptien kirjoittamista. Siitä on kuitenkin iso apu, 
mikäli joku tietty komento tuottaa ongelmia, tai on muuten 
tietämätön sen käytöstä. Se ei ole kuitenkaan niin hyödylli-
nen, kuin Rhinoscriptin oma ohje.

Rhino

Mikäli Rhino3D-ohjelman luonteva käyttö on vielä hieman 
hakusessa, löytää avun parhaiten sen omasta ohjetiedostos-
ta. Rhinon ohjeen saa lisäksi kätevästi lukittua työpöydän 
sivuun, jolloin se näyttää ohjeen aina aktiiviselle työkalulle. 
Ohjetiedosto toimii kätevämmin ja sisältää tarkemmat tie-
dot, kuin erilliset käyttäjän opaskirjat.

Ohjetiedostoja kannattaa käyttää ahkerasti opiskelun yhte-
ydessä, niiden avulla oppii käyttämään vanhoja komentoja 
tehokkaammin, sekä löytää uusia yllättäviä. Mikäli löytää 
jonkun hyödyllisen komennon ohjelman puolelta, löytyy sil-
le usein vastikkeensa Rhinoscriptistä. Mikäli vastiketta ole, 
osaa scripti käyttää myös ohjelman omia komentoja. Se on 
kuitenkin hitaampaa ja sallii vähemmän kontrollia komen-
tojen käytössä.

Rhinoscript

Rhinossa on ohjelman oman ohjeen lisäksi Rhinoscriptille 
omistettu tiedosto, joka listaa kaikki scriptaukseen tarkoi-
tetut komennot. Jokaisesta komennosta kerrotaan sen toi-
minta, tarvittavat parametrit, mitä arvoja se palauttaa sekä 
pienen esimerkin, jossa komentoa käytetään. Tiedon hake-
minen on helppoa ja oikea komento löytyy usein vaivatta.

Ohje on erittäin hyödyllinen omia scriptejä tehtäessä. Kaik-
kia komentoja on mahdotonta muistaa, saati niiden vaati-
mia eri parametreja. Siitä tuleekin nopeasti tärkein apu algo-
ritmien kirjoittamisessa.
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Luennot, workshopit ja opetustilanteet

Hollannin workshop
5.4 - 8.4.2008, Amsterdam Hollanti

Meille kävi erittäin hyvä tuuri, kun meidät valittiin hakemus-
temme perusteella ”Rhinoscripting for Architects”-worksho-
piin Amsterdamiin Hollantiin helmikuun alussa. Workshopin 
porukka koostui meistä, ja kymmenestä eri alojen suunnit-
telijasta. Joukossa oli mukana insinöörejä maailman huip-
putoimistoista, kuten Arupilta sekä venesuunnittelijoita, 
yksi arkkitehti, ortopedejä sekä taiteilijoita. 

Workshopin tarkoituksena oli opetella scriptauksen pe-
rusteet parissa päivässä. Opettajana toimi hollantilainen 
scriptaus-guru David Rutten, joka on kirjoittanut mm. op-
paita scriptaukseen. Workshoppiin osallistuminen oli ehkä 
se ratkaiseva tekijä koko tämän projektin onnistumiseksi. 
Olisimme varmasti pystyneet opettelemaan scriptauksen 
myös itse, mutta workshopin myötä pääsimme syvemmälle 
asiaan ja saimme tarvittavaa itsevarmuutta omien scriptien 
kirjoittamiseen.
.
Kummallakaan meistä ei ollut aiemmin kokemusta min-
käänlaisesta ohjelmoinnista, mutta workshopin jälkeen ko-
emme molemmat tuntevamme scriptauksen perusteet ja 
osaavamme kirjoittaa ainakin yksinkertaisia scriptejä. 

Pekka Tuomisen Rhino-koulutus
29.1.2008, A-paja, Arkkitehtuurin osasto

Ennen Hollannin workshoppia, pyysimme Pekkaa, joka toi-
mii Arkkitehtuurin osaston Cad-opettajana, pitämään meil-
le nopean kurssin Rhinon käytöstä. Koska ohjelma oli meille 
täysin tuntematon, kävimme läpi alkeet, jotta pystyisimme 
itse opiskelemaan paremmin peruskäyttöä. Pikaisesta kurs-
sista oli meille suuri hyöty ja se toimi ponnahduslautana oh-
jelman itseopiskeluun.

Markus Wikarin luento
A-paja, Arkkitehtuurin osasto

Markus Wikar oli esittelemässä omaa työtään Lahdelma & 
Mahlamäki -toimistossa, missä hän työskentelee Puolan juu-
talaismuseon vapaamuotoisen seinän rakenteiden kanssa. 
Lisäksi hän esitteli TKK:n HDW-paviljonkiin kirjoittamaansa 
työkalua, joka erotteli vaneripalaset tuotantoa varten. Luen-
to oli erittäin mielenkiintoinen ja avarsi näkemystä kotimaan 
tapahtumista aiheen saralla.
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Tapani Launiksen luento
26.2.2008, A-paja, Arkkitehtuurin osasto

Tekniikan tohtori, arkkitehti Tapani Launis piti osastollamme 
luennon aiheena: ”Arkkitehtuurin uudet lähestymistavat: 
geneettinen metodi, parametrinen suunnittelu, topologi-
nen arkkitehtuuri ja virtuaalinen esitystapa”. Launiksen väi-
töskirja koskee samaa aihetta. 

Luennollaan hän puhui uuden arkkitehtuurin ajasta ja sii-
tä, mitkä syyt ovat siihen johtaneet. Hän esitteli myös omia 
em. menetelmillä toteutettuja suunnitelmiaan. Luento oli 
mielenkiintoinen ja valaisi yleisesti aiheen lisäksi varsinkin 
terminologiaa. Luennon jälkeen sovimme jatkavamme yh-
teistyötä ja keskustelua aiheen tiimoilta. 

Cnc-tutustumiskäynti 
2.4.2008, Oulun Ammattiopisto

Kävimme tutustumassa Oulun Ammattiopiston cnc-jyrsintä 
ja 3D-skannauslaitteisiin. Vierailun tarkoituksena oli selvittää 
mahdollisuus tehdä syventävien kurssin puitteissa yhteis-
työtä. Tutustuimme isoon 5-akseliseen cnc-puujyrsimeen 
ja alkuperäisenä tarkoituksenamme oli pienen koepalasen 
työstö Tonin rakennemallista. Se ei kuitenkaan onnistunut 
ensiyrittämällä ohjelmapohjaisten ongelmien vuoksi. Vierai-
lu kuitenkin valotti hyvin niitä kysymyksiä ja ongelmakohtia, 
joita tiedonsiirrossa esiintyy. 

Tarkoituksenamme oli jatkaa yhteistyötä vielä vierailun jäl-
keenkin, mutta ilmeisesti johtuen uuden teknologian hal-
linnasta ja opetushenkilökunnan kiireistä johtuvista syistä 
yhteistyö lopetettiin muutaman viikon yhteistyökokeilujen 
jälkeen.




















