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Tiivistelmä

Generate - From algorithm to structure -kirjan tavoitteena on 

havainnollistaa algoritmista työskentelytapaa arkkitehtuurin 

alalla. Kirja esittelee Oulussa arkkitehtuuria opiskelleiden 

nuorten arkkitehtien sekä arkkitehtiopiskelijoiden suun-

nittelemien projektien, rakennuksien ja rakenteiden, algo-

ritmista suunnitteluprosessia sanallisesti ja havainnollisin 

kaaviokuvin. Algoritmisessa työskentelytavassa ei ole kyse 

pelkästään uuden kielen tai ohjelman opettelusta, vaan ajat-

telutavan muutoksesta. Algoritmiavusteinen suunnittelu on 

luonteeltaan prosessikeskeistä suunnittelua, jossa muoto 

perustuu tarkasti määrättyihin matemaattisiin sääntöihin ja 

periaatteisiin. Kirjan projekteissa muodon ja rakenteen suh-

teen tutkiminen on ollut tärkeässä asemassa. Kirja Generate 

- From algorithm to structure julkaistiin samaa nimeä kantavan 

kansainvälisen seminaarin ja näyttelyn avajaisten yhteydessä 

30.10.2009.

Avainsanat: algoritmi, algoritminen arkkitehtuuri, algo-

ritminen suunnittelu, parametrinen arkkitehtuuri, paramet-

rinen suunnittelu, skripti, skriptaus, digitaalinen tuotanto, 

CAD- ja CAM –tekniikat

Abstract

The aim of the book Generate - From algorithm to structure is 

to demonstrate the algorithmic working methods in the fi eld 

of architecture. The book presents works done by students 

and young architects who have studied in Oulu, through text 

and diagrams. Algorithmic architecture is not only about 

learning a new language or software but a new way of thinking. 

Algorithmic design focuses on the process where form is based 

on precise mathematical norms and principles. Exploring the 

relationship between form and structure has also been of key 

importance. The book Generate - From algorithm to structure 

was published in conjunction with an international seminar 

and exhibition named after the publication on the 30 October 

2009. 

Key words: algorithm, algorithmic architecture, algorithmic 

design, parametric architecture, parametric design, script, 

scripting, digital production, CAD and CAM techniques
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Esipuhe
Preface

Generate - From algorithm to structure -kirjan 

tarkoituksena ei ole koota kaikkea algoritmi-

seen arkkitehtuuriin liittyvää yksiin kansiin. 

Kirja ei myöskään yritä tarjota ainoaa oikeaa 

tapaa pohtia tietotekniikan mahdollisuuksia 

tämän päivän rakentamisessa. Kirjan tarkoi-

tuksena on antaa erilainen näkemys siitä, 

minkälaisille periaatteille tulevaisuuden ra-

kentaminen Suomessa voisi perustua ja miten 

tietotekniikka voisi siinä olla avuksi. 

Algoritminen arkkitehtuuri on ympäri maa-

ilmaa laajasti keskusteltu ja sovellettu aihe. 

Villeimmät utopiat ennustavat kaupunkien 

muuttuvan luonnon kanssa symbioosissa elä-

viksi organismeiksi. Maltillisimmat puolestaan 

ennustavat algoritmisen suunnittelun mullis-

tavan suunnittelijoiden työnkuvan viivan piir-

täjästä prosessin johtajaksi. Tällä hetkellä tie-

totekniikan mukana tuomat mahdollisuudet 

tuntuvat rajoittamattomilta, mikä heijastuu 

myös nykyarkkitehtuurin muotokieleen. Toi-

saalta elämme kriisien aikaa, joten myös uu-

sille visioille ja hypoteeseille tulevaisuudesta 

on taas tarve. 

The purpose of this book, Generate - From 

algorithm to structure, is not to present 

everything that has been done in the fi eld 

of algorithmic architecture. Nor does it 

attempt to present one right way to view 

the possibilities presented by computer 

technologies in construction. The objective of 

the book has been to give an alternative view 

of the possibilities on which construction in 

Finland could be based on and how computer 

technologies could be of use in this process.  

Algorithmic architecture is a widely discussed 

and applied subject globally. The wildest 

utopias predicted that cities would become 

living organisms existing in a symbiosis 

with nature. The more modest predictions 

envisaged algorithmic design to revolutionise 

the work of designers from draughtsmen to 

process leaders. At present the possibilities 

presented by computer technologies seem 

unlimited which can be seen as freedom in 

contemporary architecture. On the other 

hand we are living in a time of crisis so there 

is also a need for new visions and hypothesis 

for the future.
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Oulussa virinnyt keskustelu algoritmisesta 

suunnittelusta on tulevaisuuteen katsovaa, 

mutta samalla oman murteensa leimaamaa. 

Kulttuuriseen kehykseemme on sisäänraken-

nettu ominaisuus nähdä asiat kosketeltavina 

esineinä ja ymmärrettävinä kokonaisuuksina. 

Selkeys ja tuotantoon tähtäävä tapa nähdä 

asioita on vahvuus ja ominaispiirre, mutta 

toisaalta myös haaste: Miten luoda uskotta-

va visio tulevaisuudesta tämän päivän meto-

dein?

Algoritminen arkkitehtuuri –työryhmä koostuu 

opiskelijoista ja nuorista arkkitehdeista, joille 

kaikille yhteistä on kytkös Ouluun sekä kiin-

nostus tehdä arkkitehtuuria, joka perustuu 

mielikuvien sijaan vankkaan yhteyteen luon-

toon ja sen toimiviksi osoittautuneisiin rat-

kaisuihin. Generate - From algorithm to structu-

re -kirjan projektit sekä niiden pohjalla oleva 

teoreettinen viitekehys antavat lisäksi myös 

mahdollisuuden pohtia rakennetun ympäris-

tön ja luonnon erilaista suhdetta toisiinsa.

Kirjassa esitellyt projektit ovat ensimmäisiä 

tunnusteluita siitä, miltä suomalainen algo-

ritminen arkkitehtuuri voisi tulevaisuudessa 

näyttää. Uudet metodit antavat mahdolli-

suuden sisällyttää suunnittelutyöhön paljon 

sellaista informaatiota ja osaamista, mitä ark-

kitehdeilla itsellään ei ole. Toisin sanoen uu-

distuaksemme joudumme astumaan ulos mu-

kavuusalueeltamme ja altistamaan itsemme ja 

työmme uusille näkökulmille ja vaikutteille. 

Avain kestävämpään arkkitehtuurin ja raken-

tamiseen on vanhojen itsestäänselvyyksien 

kyseenalaistamisessa sekä tiedon etsimisessä 

perinteisten kategorioiden ulkopuolelta.

Algoritmiavusteisten sovellutusten käyttö on 

arkipäivää eri puolilla maailmaa, niin yliopis-

toissa kuin monissa toimistoissakin. Uudet 

menetelmät ovat tarjonneet tehokkaampia 

tapoja käsitellä suuria määriä tietoa ja vapaut-

The discussions which have been taking place 

in Oulu are focused on the future, albeit from 

a viewpoint characterised by its own dialect. 

Our cultural framework provides us with an 

inbuilt ability to see matters as tangible objects 

and conceivable entities. Clarity and focus on 

production are a strength and a characteristic 

but also a challenge: How to create a plausible 

vision for the future with the methods of 

today? 

The Algorithmic architecture project group 

consists of students and young architects who 

share a connection with Oulu and an interest 

in architecture which is based on a strong 

connection with nature and the solutions 

proven to be functional rather than vision of 

the designer. The projects and the theoretical 

context presented in Generate - From algorithm 

to structure also provide an opportunity to 

consider an alternative relationship between 

nature and the built environment. 

The projects presented in the book are the fi rst 

attempts at exploring what Finnish algorithmic 

architecture could be like in the future. 

New methods create possibilities to include 

information and skills into the design process 

which architects themselves do not possess. In 

other words, to regenerate ourselves we have 

to step out of the comfort zone and expose 

ourselves and our work to new views and 

infl uences. The key to sustainable architecture 

and construction is in questioning the old 

methods which have become self evident and 

to search for knowledge outside the traditional 

categories.

The use of algorithmic architecture is 

commonplace at universities and practices 

around the world. The new methods have 

enabled a more effi cient way of processing 

large quantities of information and enabled 

the exploration of new possibilities in 
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taneet tutkimaan uudenlaisten ratkaisujen 

mahdollisuuksia arkkitehtuurissa. Algoritmi-

avusteisen suunnittelun tiimoilta käydään vi-

reää keskustelua monissa yliopistoissa, mutta 

käsitystä algoritmien todellisista vaikutuksis-

ta arkkitehtuurin ja suunnittelumenetelmien 

kehitykseen ei vielä ole.  Toivottavasti Gene-

rate - From algorithm to structure -kirja kuin 

myös Oulussa lokakuussa 2009 järjestettävä 

kansainvälinen Generate - From algorithm to 

structure -seminaari ovat omiaan käynnistä-

mään laajemman keskustelun algoritmiavus-

teisesta suunnittelusta myös Suomessa ja 

synnyttämään uusia näkökulmia aiheesta käy-

tävään kansainväliseen keskusteluun.

Oulussa 23.9.2009

Algoritminen arkkitehtuuri -työryhmä

architecture. The discussions on the subject 

are avid in universities around the world, 

but so far there is no real awareness of the 

impact of algorithms on architecture and the 

development of design methods. Hopefully 

the book Generate - From algorithm to structure 

and the international seminar held in Oulu 

in October 2009 help raise more discussion 

on algorithmic design also in Finland and 

provide new viewpoints into the international 

discussion.

Oulu 23.9.2009

Algorithmic architecture project group



12



13

Johdanto
Introduction

Algoritmit sisältävät koodatun tapahtumasar-

jan, joka määrittelee prosessin kulun samaan 

tapaan kuin jokainen elollinen sisältää DNA:n, 

jonka avulla se ohjaa kasvuaan. Algoritmisia 

työkaluja käytettäessä generoituvat toinen 

toistaan hienommat rakenteet näennäisesti 

napin painalluksella, kuin itsestään, vaikka to-

siasiassa toiminta edellyttää valtavan määrän 

esisyötettyä tietoa. Generate - From algorithm 

to structure -kirjan tavoitteena on havainnol-

listaa algoritmista työskentelytapaa, vaihetta 

ennen napin painamista, ja näyttää, että mi-

tään ei synny tyhjästä. Kirja esittelee Ou-

lussa arkkitehtuuria opiskelleiden nuorten 

arkkitehtien sekä arkkitehtiopiskelijoiden 

suunnittelemien projektien, rakennuksien 

ja rakenteiden, algoritmista suunnittelupro-

sessia sanallisesti ja havainnollisin kaavioku-

vin. Algoritmisessa työskentelytavassa ei ole 

kyse pelkästään uuden kielen tai ohjelman 

opettelusta, vaan ajattelutavan muutoksesta. 

Avoimen prosessin kulku on tärkeämpää kuin 

yksittäinen saavutettu lopputulos.  

Algorithms contain a coded sequence of 

actions which defi nes the design process in 

a similar way that DNA directs the growth 

of living organisms. Algorithmic tools can be 

used to create fantastic designs which seem to 

appear as if out of nowhere although in reality 

a great deal of work is required at the outset 

of the process. The aim of the book Generate 

- From algorithm to structure is to demonstrate 

the working processes of algorithmic design, 

to show that nothing is created from nothing. 

The book presents a number of structures 

and installations designed by students and 

young architects at the University of Oulu 

and demonstrates the individual design 

processes in words and explanatory diagrams. 

Algorithmic architecture is not just about 

learning a new software or a design language, 

it is a new way of thinking. The openness of 

the learning process is more important than 

the individual outcomes.

Algoritminen arkkitehtuuri
Algorithmic architecture

Ex nihilo nihil fi t - mitään ei synny tyhjästä
Ex nihilo nihil fi t - out of nothing comes nothing
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Kiinnostuksemme algoritmien hyödyntämi-

seen arkkitehtuurissa heräsi pari vuotta sit-

ten. Tänä  aikana olemme pyrkineet kartoit-

tamaan aihepiiriin pohjautuvia suunnitelmia ja 

etsineet potentiaalisia tutkimusaiheita. Algo-

ritmiavusteisesta suunnittelusta on yleisesti 

vaikeaa saada tietoa, koska julkaistua materi-

aalia on vielä hyvin niukasti aiheen suosiosta 

huolimatta. Sen sijaan internet on ollut hyvä 

lähde, sillä yhteisöllinen oppiminen ja tiedon 

jakaminen on yleistynyt nuorten arkkitehtien 

ja arkkitehtiopiskelijoiden keskuudessa. Tu-

tustuttuamme paremmin algoritmiseen arkki-

tehtuuriin huomasimme, miten ristiriitaisille 

periaatteille valtaosa maailman huippuarkki-

tehtuurista perustui. Yleensä periaatteena 

on suunnitella ensin näyttävä rakennus ja sit-

ten ryhtyä miettimään, miten tämä plastinen, 

vapaa muoto, olisi mahdollista toteuttaa. 

Emme väitä, ettei hyvää arkkitehtuuria syn-

tyisi tälläkin tavalla vaan, että yhtä näyttävään 

lopputulokseen voitaisiin päästä myös ekolo-

gisemmin ja taloudellisemmin. Perinteisen 

rakentamisen prosessin kulku on jokseenkin 

kontrolloimaton ja kaikkien osapuolien koh-

dalta joustamaton: eri osa-alueiden suunnit-

telijat ehkä tekevät prosessissa parhaansa, 

mutta lopputulos on kompromissi, kun he 

soveltavat edellisen suunnittelijan tuottamaa 

tietoa. Perinteisen suunnitteluprosessin kei-

noin monimuotoisten rakennelmien suunnit-

telu ja toteutus vaatii paljon aikaa sekä talou-

dellisia voimavaroja, ja siksi tämän tyyppisiä 

projekteja harvoin toteutetaan.

Viime aikojen globaalit ongelmat ovat anta-

neet aihetta pohtia arkkitehtuurin kilpai-

lukykyä uusien haasteiden edessä. Ener-

giatehokkuuden lisäksi myös rakennusten 

valmistuksen ja käytön tulee olla kokonai-

suudessaan ekologisesti sekä eettisesti kes-

tävää. Haasteet, joiden edessä olemme, an-

tavat mahdollisuuden kyseenalaistaa vanhoja 

rakennusalan normeja sekä pohtia puhtaalta 

pohjalta rakennetun ympäristön perimmäi-

Our interest in using algorithms in architecture 

star ted a few years ago. During this time we 

have been looking out for projects which have 

(or could have) been designed using algorithms 

and identifying potential research topics. In 

general it has been diffi cult to fi nd information 

on algorithmic design as despite the popularity 

of the subject there is a shortage of published 

material. On the other hand, the internet has 

proven to be a good source of information 

as learning from each other and sharing 

experiences has become more popular among 

students and young architects. 

As our knowledge and understanding of 

the subject matter increased we became 

increasingly aware of the confl icts inherent 

in most of the prominent, so called organic, 

architectural designs. The main principle 

seems to be that the organic building form 

is designed fi rst after which the possible 

structural solutions are sought. Although 

this is not necessarily a problem in terms of 

the visual end result, it would be possible 

to be more economical and ecological. The 

typical construction processes are somewhat 

uncontrolled and infl exible. The various 

designers may well be doing their best but 

the fi nal outcome is always a compromise as 

designs are being adapted along the process. 

The use of traditional methods in constructing 

a complex structure requires a great deal 

of time and fi nancial resources which is why 

these types of projects are rarely realised.

The recent rise in awareness of the global 

problems have given reason to consider the 

role of architecture in a new light. Buildings 

have to not only be energy effi cient but they 

have to also be constructed and used in an 

ecologically and ethically sustainable manner. 

The challenges we are facing provide an 

opportunity to question the old practices 

in construction industry and to reconsider 

the fundamental issues to do with the built 
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siä kysymyksiä. Tasaisen hyvinvoinnin aikana 

muutokset ovat hitaita, mutta pakon edessä 

sopeudumme nopeasti ja omaksumme uusia 

tapoja sekä käytäntöjä. Suunnittelumetodien 

laahatessa viime vuosisadalla on rakennuste-

ollisuutemme jähmettynyt myös mukavuusti-

laan, jossa tuttu tuotantoketju takaa varman 

kehittymättömyyden. Suunnittelijat ja raken-

nusteollisuus ovat toisiaan ruokkivassa sym-

bioottisessa tilassa, jossa kehitys nähdään 

tutun tulonlähteen uhkana. On aika kyseen-

alaistaa perinteiset normit, jotta haasteiden 

edessä arkkitehtuuri voisi olla taakan sijaan 

ongelmanratkaisija ja sillanrakentaja.   

Suunnittelu prosessina   

Generate - From algorithm to structure -kirjan 

tavoitteena on osoittaa, miten monimuo-

toisenkin arkkitehtuurin luominen voi olla 

yksinkertaista. Arkkitehtuurin perustuessa 

yksinkertaisiinkin sääntöihin voidaan muo-

don ja rakenteen tasolla luoda jotain uutta 

ja odottamatonta. Suunnittelua ei tule pitää 

jäykkänä pyrkimyksenä saavuttaa esiasetettu 

mielikuva, vaan suunnittelun tulee olla avoin 

prosessi, jossa luodaan reunaehdot onnis-

tuneelle lopputulokselle. Kiintyminen liiak-

si olemassa olevaan mielikuvaan voi johtaa 

kankeaan lopputulokseen muodon ehdoilla, 

eikä huomiota kiinnitetä muodon mahdollis-

tamaan luonnolliseen rakenteellisuuteen. Lo-

pullinen muoto tai rakenne on aina tiettyihin 

sääntöihin ja periaatteisiin perustuvan pro-

sessin aikaansaannos. Koko suunnittelu on 

prosessikeskeistä eikä niinkään tähtää yhden 

tietyn ratkaisun saavuttamiseen.  

Ilmaus algoritminen arkkitehtuuri on sisällöl-

tään hieman valheellinen, sillä arkkitehtuuri 

ei itsessään voi olla algoritmista. Algoritmi-

sella arkkitehtuurilla viitataan ennemminkin 

käytettyyn työkaluun, uuden ajattelutavan 

environment. When things are stable changes 

are slow but in front of a crisis we are able to 

adapt quickly and to embrace new habits and 

practices. With the design methods lagging 

behind in the last century, the construction 

industry has settled itself into a comfort zone 

as the familiar production processes do not 

motivate new developments. Designers and 

the construction industry exist in a symbiosis 

where development is seen as a threat to safe 

fi nancial profi t. It is time to question the exiting 

norms and practices so that when facing the 

new global challenges architecture could be 

par t of the solution, not the problem.

Design as a process

The aim of Generate - From algorithm to 

structure is to demonstrate how the creation 

of complex and rule-based architecture can 

be uncomplicated. Even when architecture is 

based on simple principles, new and unexpected 

things can be created in terms of form and 

structure. Design must not be considered as 

a way to achieve a predetermined idea but as 

an open process where only cer tain limits are 

set for the creation of a successful outcome. 

Being too fi xed with a predetermined design 

idea can lead to a stifl ed outcome rather than 

realising the inherent structural possibilities of 

a par ticular form. The fi nal form or structure 

is always the outcome of a process based on 

cer tain rules and principles. Design is focused 

on the process rather than achieving one 

specifi c outcome.

The expression algorithmic architecture is 

slightly misleading as architecture itself can 

not be algorithmic. Algorithmic architecture 

refers more to the tools used in design, the 

nature of the new mindset and the processes 

that follow which enable seeing the design 

and production in a new light. In algorithmic 

architecture freedom of form is not in the 
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luonteeseen ja siitä seuraaviin prosesseihin, 

joiden kautta suunnittelu ja tuotanto voidaan 

nähdä uudella tavalla. Algoritmisen arkkiteh-

tuurin logiikan mukaisesti muodon ei tule olla 

vapaata siinä merkityksessä, että vapaudella 

viitataan suunnittelijan plastiseen muodon-

antokykyyn, vaan muodon tulisi perustua 

tarkasti ennalta määritettyihin sääntöihin ja 

periaatteisiin, jotka muovaavat sen paikan ja 

tarpeiden mukaiseksi. Algoritmiset työsken-

telymenetelmät mahdollistavat muodon ja ra-

kenteen riippuvaisuussuhteen palauttamisen. 

Luomalla sääntöjä muodon rakentumiselle on 

mahdollista saavuttaa ratkaisuja, joissa es-

teettiset ja rakenteelliset seikat ovat otettu 

paremmin huomioon. Muoto on siis seuraus, 

ei lähtökohta.    

Tietokone suunnitteluapulaisena   

Arkkitehdin suunnittelutyö  on nykyisin lähes 

täysin riippuvaista digitaalitekniikasta, joten 

myös suunnittelutyökalujen on aika kehittyä 

vastaamaan nykyajan haasteita. Arkkitehti-

opiskelijoille tietokoneen käyttö ja digitaali-

nen informaatiotulva ovat itsestäänselvyyk-

siä, jotka kuuluvat suunnittelijan arkipäivään. 

Kuitenkin tietokoneita käytetään edelleen 

niin kuin ne olisivat vain monimutkaisempia 

piirustusvälineitä, vaikka ne pystyisivät pelkän 

informaation siirron lisäksi myös arvioimaan 

prosesseja ja reagoimaan muutoksiin. Eilisen 

suunnittelumetodit jäävät vanhanaikaisiksi 

maailman monimutkaistuessa ympärillämme. 

Arkkitehtuuri on perinteisesti hitaasti uudis-

tuva tieteen- ja taiteenala, jonka reagoimis-

kyky muuttuvaan maailmaan on jälkijättöistä. 

Tietokoneohjelmien ja tietokoneiden nopea 

kehittyminen antavat arkkitehtuurille mah-

dollisuuden kuroa muiden tieteenalojen etu-

matkaa umpeen. Maailmaa pienentävä ja mul-

listava informaatioteknologian vallankumous 

on luonut arkkitehdeille uusia mahdollisuuk-

sia hahmotella rakennettua ympäristöä.  

hands of an individual designer but it is 

defi ned by predetermined rules and principles 

which are set according to site location and 

a number of other requirements. Algorithmic 

methods enable the re-establishment of the 

inter-dependency of form and structure. 

By creating principles for the creation of a 

shape it is possible to achieve solutions where 

aesthetic and structural aspects have been 

optimised. Form is not the star ting point but 

the end result.

Computer as a tool for design

As the design work of architects is nowadays 

entirely dependant on digital technology it 

is time for the design tools to be developed 

to respond to the challenges of today. For 

the students of architecture, the use of 

computers and the overwhelming amount of 

digital information is natural and belong to 

the everyday life of a designer. Nevertheless 

computers are still used as if they were only 

more complex tools for drawing where as 

they could also be used to evaluate processes 

and react to changes. The design methods of 

yesterday become old fashioned as the world 

around us becomes increasingly complex. 

Traditionally architecture as a discipline is 

slow to renews itself and reacts to the global 

changes with delay. The rapid development of 

computers and software enable architecture 

to catch up with the other scientifi c disciplines. 

The revolution of information technology 

which makes the world smaller creates new 

opportunities for architects to perceive the 

built environment. 

It is diffi cult to point out the exact time 

when the use of algorithms was taken up in 

architecture. Algorithms are only a series 

of commands with which the machine – or 

the human – carry out a task. Therefore it 

is possible to consider all operative models 
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Algoritmien käytön aloittamista arkkitehtuu-

rin luomisen apuna on vaikea tarkasti sijoittaa 

mihinkään tiettyyn ajankohtaan. Algoritmit 

ovat vain sarja määrättyjä komentoja, joiden 

perusteella kone - tai ihminen - suorittaa teh-

tävän. Tämän vuoksi kaikkia säännönmukai-

sen tekemisen toimintamalleja voidaan pitää 

algoritmisen ajattelun käyttönä. Tietokonei-

den kehittymisen myötä algoritmisen ajatte-

lutavan mahdollisuudet ovat tulleet parem-

min esille. Tietokoneiden toimintaperiaatteet 

mahdollistavat monimutkaisten rakenteiden 

sekä muotojen hallitsemisen yksinkertaisella 

tavalla. Suunnittelijoille on myös avautunut 

uusia keinoja tarkastella suunnittelun ja ra-

kentamisen prosessia, teknologinen kehitys 

on avannut arkkitehtuurille mahdollisuuksia 

suhtautua monimuotoisiin rakenteisiin pe-

rustavanlaatuisina osina rakennettua ympä-

ristöä. Uudet menetelmät ovat vapauttaneet 

suunnittelun sekä rakentamisen suorakulmai-

suuden ja monotonisuuden pakosta.   

Algoritmit  

Skriptaus, eli ohjelmatoimintojen ohjaus oh-

jelmointikielisten koodipätkien avulla, leviää 

suunnitteluapuvälineenä  ympäri maailmaa 

nuorten suunnittelijoiden keskuudessa. Niin 

arkkitehdit, kuin muidenkin alojen suunnitte-

lijat ovat ottaneet skriptauksen keskeiseksi 

osaksi suunnittelutyötään. Skriptiin, eli ohjel-

maa käskyttävään koodiin, kirjatut algoritmit 

toistavat määrätyt tehtävät aina annettujen 

sääntöjen mukaan, ja siten niiden käyttäy-

tyminen on ennalta arvattavissa. Mikäli al-

goritmiin kirjatut komennot pysyvät muut-

tumattomina, pysyy myös saatu lopputulos 

samanlaisena jokaisella toistokerralla. Kaikki, 

mitä algoritmit ohjelmallisesti tekevät, olisi 

mahdollista toistaa myös käsin. Kuitenkaan 

tällä tavalla ei päästä samaan tarkkuuteen, 

saati nopeuteen, kuin ohjelmallisesti toteu-

tettuna, ja siksi myös lopputuloksen onnistu-

which are based on logic to be algorithmic. As 

computers have developed, the possibilities 

of algorithmic design have truly emerged. The 

operating principles of computers enable the 

command of complex structures and forms in 

a simple fashion. Designers also have new ways 

to examine design and construction processes 

and the technological progress has made it 

possible for architects to consider complex 

structures as a fundamental par t of the built 

environment. New methods have freed up 

design and construction from the forced use 

of right angles and monotony.

Algorithms

Scripting, through which programme functions 

are controlled, is spreading as a tool for 

design among young designers around the 

world. Architects as well as designers in other 

fi elds have adopted scripting as a central 

par t of their work. Algorithms which are 

coded into the script always repeat cer tain 

functions according to given rules making their 

behaviour predictable. If the commands coded 

into the algorithm remain the same, so does 

the outcome each time the script is repeated. 

Although everything the algorithms do would 

also be possible to execute by hand, they do 

provide speed and accuracy which would 

otherwise be diffi cult to achieve without 

compromising the fi nal outcome. However, 

algorithms should be considered more 

widely than just as programming commands 

or mathematical sequences. Therefore it is 

important to widen the perspective and to 

consider algorithms as a larger entity, as a series 

of tools for making conclusions, observations 

and solving problems.

One of the most exciting possibilities in utilising 

algorithms lies in optimising the organic 

structures which have evolved over several 

millennia. By observing the growth patterns 
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minen on epävarmaa. Algoritmeja tulee kui-

tenkin tarkastella laajemmin kuin pelkästään 

ohjelmointikielen käskyinä tai matemaattisi-

na sarjoina. Onkin tärkeää avartaa mieltä ja 

käsittää algoritmit suurempana kokonaisuu-

tena, sarjana päättely-, havainnointi- ja suo-

ritustehtäviä.   

Yksi mielenkiintoisimmista mahdollisuuksis-

ta algoritmien hyödyntämiseen liittyy luon-

toon ja sen vuosituhansien aikana tekemään 

rakenteiden optimointiin. Kasvien kasvua 

tarkkailemalla on saatu selville niiden syn-

tymekanismeihin liittyviä prosesseja. Kas-

vien näennäisen ornamentiikan muotokieli 

sekä rakenteelliset ominaisuudet pystytään 

jäljittämään matemaattisen tarkasti turvau-

tumatta arvauksiin tai silmämääräisyyteen. 

Kun muodon luomisessa käytetään kasvien 

rakenteellisuuteen perustuvia algoritmeja, 

häviää vapaan muodon käsite, ja näin saadus-

ta arkkitehtuurista tulee täysin sääntöihin 

perustuvaa niin muotokielensä kuin raken-

teellisuutensa osalta.  

Generate - From algorithm to structure -näyt-

telyssä ja -kirjassa esiteltävissä projekteissa 

tutkitaan algoritmien hyödyntämistä muodon 

ja rakenteiden luomiseen nykyaikaisilla 3D-

mallinnusohjelmilla. Tarkoituksena on ollut 

selvittää mallinnusohjelmien tarjoamat edut 

ja vaikeudet erilaisia arkkitehtonisia päämää-

riä toteutettaessa. Pelkästään käyttämällä 

CAD- ja 3D-mallinnusohjelmia manuaaliseen 

mallintamiseen, niin kuin arkkitehtuurikou-

lutuksessa meitä nykyisin opetetaan, ei al-

goritmeja voida hyödyntää. Algoritmisten 

työvälineiden käyttöönotto vaatii syvempää 

paneutumista ohjelmien toimintaan ja ennen 

kaikkea asennemuutosta. Olemme tottuneet 

ratkaisemaan suunnitteluun liittyvä ongelmia 

perinteisesti visuaalisen informaation varassa. 

Näin toimittaessa muodon syntyyn vaikutta-

vat tekijät jäävät tuntemattomiksi. Arkkiteh-

tien tulisi hallita muodonluomisen periaatteet 

of plants it has been possible to fi nd out 

about the processes of growth mechanisms. 

The ostensibly ornamental forms of plants 

and their structural qualities can be tracked 

with mathematical precision rather than visual 

guesstimates. By designing with algorithms 

which are based on the structural qualities of 

plants, the concept of free form disappears 

and architecture becomes entirely based on 

rules both in terms of form and structure.

Projects presented in the exhibition and book 

Generate - From algorithm to structure examine 

the use of algorithms in design by using the 

modern day 3D modelling software. The aim 

has been to identify the benefi ts and problems 

of various software applications when using 

them for architectural design. Algorithms can 

not be utilised by using CAD and 3D software 

as tools for manual modelling, as we are taught 

at present. The utilisation of algorithmic tools 

requires a deeper familiarisation with different 

software applications and most importantly, 

a change of approach. Traditionally we are 

used to solving design problems based on 

visual information. Working in this fashion the 

factors infl uencing fi nal form remain unknown. 

Architects should have command of 3D design 

principles and be able to infl uence the outcome 

and its rationality at a deeper level.

Digital production

The development of CAD and CAM 

techniques have also created new ways to 

approach the production of architecture. 

Originally CAD technologies were developed 

to aid the drawing process. CAM techniques 

have enabled computer aided processing from 

design to the fi nal object. The seamlessness of 

the design and production processes enable 

a digital continuum from the designer to the 

production machinery. The compatibility of 

software enables the realisation of signifi cantly 
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ja siten pystyä syvällisemmin vaikuttamaan 

lopputulokseen ja sen järkevyyteen.    

Digitaalinen tuotanto   

CAD- ja CAM -tekniikoiden kehittyminen on 

tarjonnut uudenlaisen tavan lähestyä arkki-

tehtuuria myös tuotannon kannalta. Perintei-

nen CAD-suunnittelu kehitettiin alun perin 

helpottamaan piirtämistä. CAM-tekniikat 

ovat mahdollistaneet tietokoneavusteisen 

työstötavan suunnitelmasta valmiiksi kap-

paleeksi. Suunnittelu- ja tuotantoprosessien 

saumaton yhteistyö tekee mahdolliseksi digi-

taalisen jatkumon suunnittelijalta tuotanto-

koneistoon. Ohjelmayhteistyö tarjoaa keinot 

paljon vaativampien ja mielikuvituksellisem-

pien ratkaisujen toteuttamiseen, kuin mitä 

nykyisellä analogisella ajattelulla on totuttu 

tekemään.  

Algoritmien avulla voidaan optimoida raken-

teiden tai erilaisten rakenneosien tuotantoa 

ja luoda muotoa halutun kaltaisista kompo-

nenteista. On mahdollista tuottaa samat 

kriteerit täyttäviä, erilaisia variaatioita joko 

määrääviä algoritmeja tai annettuja alkuar-

voja muokkaamalla. Esimerkiksi rakenteen 

jokainen erilainen liitoskohta pystytään mää-

rittämään kolmiulotteisessa mallissa. CNC-

jyrsimen avulla voidaan tuottaa rakenteita, 

joiden liittymistä toisiinsa voidaan hallita ja 

muokata suoraan skriptistä. Algoritmeja voi-

daan hyödyntää myös pintojen jakamiseen 

rakenteiksi, joten suurten monimuotoisten 

pintojen jakaminen tuotantoa varten sopivik-

si paloiksi onnistuu helposti.  

Algoritmiset työskentelymenetelmät yhdis-

tettynä nykyaikaiseen tietokoneistettuun 

tuotantokoneistoon mahdollistaa digitaalisen 

jatkumon suoraan suunnittelijan tietokoneel-

ta työstöön. Tarve kaksiulotteisille piirustuk-

sille häviää ja tieto kulkee täysin digitaalise-

more demanding and imaginary solutions than 

what we have been accustomed to with the 

current analogical approach.

Algorithms can be used to optimise the 

production of structures or different 

structural components and the creation of a 

desired form out of components. It is possible 

to produce variations which fulfi l the same 

criteria by modifying either the algorithms 

themselves or the given base values. For 

example each joint in a structure can be 

defi ned in a three dimensional model. With a 

CNC milling machine it is possible to produce 

structures and control or modify its joints 

directly through the script. Algorithms can 

also be used to divide surfaces into structures 

which enables the division of large complex 

surfaces into suitable pieces for production. 

Algorithmic working methods combined with 

modern computerised production machinery 

enables a digital continuum straight from 

the designer to production. The need for 

two dimensional drawings disappears and 

information travels digitally in 3D format. The 

risk of error in making plans or interpreting 

them becomes vir tually nonexistent. This 

enables the production of one-off structures 

as construction components no longer 

need to be identical.  On the other hand, 

although CNC milling and laser technologies 

have developed a great deal, the planning of 

production must be improved to enable large 

scale production. These days the relationship 

between architecture and production is still 

weak. As the number of projects designed using 

algorithms increases, so does the experience 

on the effects of production methods on the 

fi nal structures. As the use of algorithmic 

design becomes more common the industrial 

processes are sure to develop as well.
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na, kolmiulotteisena informaationa. Virheen 

mahdollisuus kuvia tehtäessä ja tulkittaessa 

pienenee olemattomiin. Tämä mahdollistaa 

täysin yksilöllisten rakenteiden teon, koska 

rakennuskomponenttien ei tarvitse enää olla 

keskenään identtisiä. Toisaalta, vaikka CNC- 

ja laserleikkausmenetelmät ovat kehittyneet 

paljon viime aikoina, niin laajemman mitta-

luokan valmistuksen mahdollistamiseksi on 

erityisesti tuotannon suunnittelua vielä te-

hostettava. Nykyään arkkitehtuurin ja uusien 

valmistusmenetelmien suhde on vielä ohut. 

Algoritmisesti suunniteltujen kohteiden li-

sääntyessä myös kokemukset työskentely-

menetelmien vaikutuksesta toteutettuihin 

rakenteisiin lisääntyy. Algoritmisen suunnit-

telun yleistyminen kehittää varmasti myös 

teollisen tuotannon rakenteita.  

Oululainen ote algoritmeihin  

Oulussa syntyneen Algoritminen arkkitehtuuri 

-työryhmän tarkoitus on yrittää vakiinnuttaa 

alan tutkimusta myös Suomessa. Suomalainen 

realismihakuisuus sekä jäyhä asenne ovat tuo-

neet omat tunnistettavat piirteensä aiheen 

ympärillä käytävään keskusteluun. Ominais-

piirteenämme sekä vahvuutenamme on ollut 

askeleen ottaminen teoreettisesta utopiasta 

kohti tuotettua rakennetta. Tehdyissä pro-

jekteissamme olemme pitkälti käyttäneet 

puuta, jonka fysiologiset ominaispiirteet ovat 

antaneet oman leimansa tehdyille töille. Puun 

työstäminen on helppoa tietokoneistetulla 

jyrsintäkoneistolla, ja suorinakin kappaleina 

käytettynä puu niin sanotusti taipuu moneen. 

Sen käyttö on myös mahdollistanut yhteis-

työn puualan oppimiskeskusten, kuten kuh-

molaisen Woodpolis Oy:n kanssa, mikä on 

puolestaan lisännyt tietoamme puusta mate-

riaalina sekä antanut mahdollisuuden pereh-

tyä puisten rakenteiden tuotantoprosessiin 

perinpohjaisesti. Puu on ja tulee todennäköi-

sesti olemaankin olennainen osa Oululaista 

algoritmista arkkitehtuuria.  

The Oulu take on algorithms

The purpose of the Algorithmic architecture 

project group is to establish research on the 

subject in Finland. The Finnish strive for 

pragmatism and a rather rigid attitude have 

brought their own recognisable characteristics 

into the discussions on algorithmic design. Our 

defi ning characteristic and strength has been 

to take steps from theoretical utopianism 

towards produced structures. In our realised 

projects we have mainly used timber which 

has given a cer tain label on the work. The 

working of timber with CNC milling machinery 

is easy and even when used as straight pieces 

the material is versatile. The use of timber 

has also enabled cooperation with the 

learning centres of timber industry such as 

Woodpolis Ltd in Kuhmo. This has increased 

our knowledge on timber as a material and 

provided an opportunity to get familiar with 

the production processes of timber structures 

in great detail. Timber is and probably will 

continue to be so, a central par t of algorithmic 

architecture in Oulu.

Although the enthusiasm at the Oulu University 

Department of Architecture has been driven 

by students the university has provided a 

supporting environment for innovation and 

independent study. Senior lecturer Aulikki 

Herneoja has encouraged students to continue 

research and work on the subject and has 

made a great effor t in supporting students 

with their idea incubator. Independent study 

has been an arduous process but it has 

enabled us to progress according to out own 

interests without being affected by rigid course 

structures or prejudices. The project has also 

given an opportunity for a new, more open 

way of learning where students themselves 

take responsibility for distributing and refi ning 

information.
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Vaikka Oulun yliopiston arkkitehtuurin osas-

tolla innostus algoritmiavusteiseen suunnitte-

luun on ollut opiskelijalähtöistä, on yliopisto 

tarjonnut meille innovatiivisen ja itseopis-

kelua tukevan ympäristön. Yliopistonlehtori 

Aulikki Herneoja on kannustanut opiskelijoi-

ta jatkamaan aiheen parissa sekä nähnyt pyy-

teettömästi vaivaa toimiessaan opiskelijoiden 

ideahautomon eräänlaisena kätilönä. Aiheen 

itsenäinen opiskelu on ollut työläs prosessi, 

mutta samalla olemme saaneet mahdollisuu-

den edetä omien kiinnostustemme kohteiden 

mukaisesti, tarkkojen opetussuunnitelmien 

tai tiukkojen ennakkokäsitysten liikaa suun-

taamatta valintojamme. Projektimme onkin 

antanut mahdollisuuden myös uudenlaiseen 

avoimempaan oppimismalliin, jossa opiskeli-

jat itse ottavat vastuun tiedon jakamisesta ja 

jalostamisesta.  

Algoritmisen arkkitehtuurin herättämä kiin-

nostus Oulun yliopiston arkkitehtiopiske-

lijoiden keskuudessa takaa sen, että aihetta 

tullaan jatkossa tutkimaan vielä paljon pidem-

mälle opiskelijoiden tulevissa harjoitus- ja 

diplomitöissä. Yhteisöllisyys ja tiedon jakami-

nen antavat mahdollisuuden aiheen jatkuvaan 

kehittymiseen, jossa kaikki opiskelijat hyö-

tyvät heitä ennen tehdystä työstä. Jokainen 

algoritmeista innostunut arkkitehtiopiskelija 

on osaltaan mukana viemässä aiheen tutki-

musta eteenpäin. 

Lähitulevaisuus näyttää, mitkä ovat näiden 

arkkitehtuurille uusien metodien todelliset 

vaikutukset alallamme. Selvää on, että algo-

ritmisella arkkitehtuurilla on potentiaalia 

synnyttää uusia näkökulmia vallitseviin raken-

netun ympäristön haasteisiin. Vaikka olem-

mekin Oulussa lähteneet kehittämään aihetta 

melko realistiselta pohjalta, on selvää, että 

vielä etsimme suuntaamme ja ääntämme ark-

kitehtuurin kokonaiskentässä. Tässä kirjas-

sa esitellyt projektit ovat vasta ensimmäisiä 

tunnusteluja algoritmien mahdollisuuksiin 

The interest in algorithmic architecture 

among the students of architecture at the 

University of Oulu is guaranteed to carry 

on and help take the research much fur ther 

in the various design projects and diploma 

theses to come. The feeling of community and 

sharing of information provide opportunities 

to continually develop the subject so that all 

students benefi t from the work done before 

them. Each student of architecture is in his/ 

her way taking the research forward.

We are likely to see in the near future what 

the real effects of these new methods in 

architecture will be. What is cer tain is that 

algorithmic architecture has the potential to 

generate new points of view into the existing 

challenges in the built environment. Although 

in Oulu we have star ted to develop the subject 

from a realistic viewpoint, we are still looking 

for new directions and our voice in the overall 

fi eld of architecture. The projects presented 

in this publication are only the fi rst grasps 

of the possibilities offered by algorithms in 

architecture. Inherent in the way of thinking 

is that a building is a live process which is 

infl uenced by the vision of the architect but 

also the knowledge and information from 

all other fi elds of science. Therefore we 

believe that the research carried out by the 

Algorithmic architecture project group can 

also provide an incentive for cooperation and 

act as a bridge between different departments 

and faculties at the university.

The teaching of algorithmic architecture at the 

University of Oulu Department of Architecture 

aims to provide students with tools to react to 

the changing environment using their own voice 

and approach. Inclusive openness is inherent 

in algorithmic architecture as only this enables 

us to diversify and develop architecture in a 

sustainable manner.  Therefore as par t of this 

book we have included a DVD which contains 

the scripts used in the projects presented here. 

This will enable you to star t experimenting 

and learning for yourself.



22

arkkitehtuurissa. Kuten ajattelutavalle on 

ominaista, tulee rakennus nähdä loppuun asti 

elävänä prosessina, johon vaikuttavat paitsi 

arkkitehdin visiot, mutta myös kaikkien eri 

tieteen ja tutkimuksen aloilta tullut tieto. Us-

kommekin, että Algoritminen arkkitehtuuri 

-työryhmän tekemä tutkimus voi toimia silta-

na yhteistyön rakentamiselle muiden osasto-

jen ja tiedekuntien välillä.  

Oulun arkkitehtiosastolla algoritmisen ark-

kitehtuurin opetus on aloitettu määrätietoi-

sesti päämääränä antaa opiskelijoille työkalu-

ja reagoida muuttuvaan ympäristöön omalla 

äänellään ja asenteellaan. Algoritmiselle ark-

kitehtuurille ominaista on kokonaisvaltainen 

avoimuus sekä ymmärrys siitä, että ainoas-

taan avoimuuden kautta pystymme monipuo-

listamaan ja kehittämään arkkitehtuuria kes-

tävältä pohjalta. Sen vuoksi tämänkin kirjan 

mukana on DVD-levy, joka sisältää projektien 

tekemiseen käytetyt skriptit, mahdollistaen 

omien kokeilujen ja oppimisen aloittamisen.   

Generate - From algorithm to structure -näyt-

tely ja -kirja ovat syntyneet vilpittömästä 

innostuksesta uuden aiheen edessä. Nuoris-

ta arkkitehdeista ja opiskelijoista koostuva 

Algoritminen arkkitehtuuri –työryhmä on 

nähnyt suunnattomasti vaivaa kaiken toteut-

tamiseen. Mikään ei olisi kuitenkaan ollut 

mahdollista ilman Suomen kulttuurirahaston 

myöntämää apurahaa, Aulikki Herneojan vä-

symätöntä opastusta tai opiskelijoiden erin-

omaista ryhmähenkeä ja tekemisen iloa.

Oulussa 13.9.2009

Toni Österlund          Eero Lundén

The exhibition and publication Generate - From 

algorithm to structure have been produced out 

of sheer enthusiasm on the new subject. The 

Algorithmic architecture project group which 

consists of students and young architects have 

made a great effor t to realise this. However, 

none of this would have been possible without 

a grant from the Finnish Cultural Foundation, 

the unrelenting guidance by Aulikki Herneoja 

or the great team spirit of the students and 

joy of learning.

Oulu 13.9.2009

Toni Österlund          Eero Lundén
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Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla 

järjestettiin syksyllä 2008 kahden viikonlopun 

mittainen workshop, jossa opeteltiin skrip-

tauksen alkeita. Harjoitustyönä tehtiin ”Silta” 

seuraavan ohjeen mukaan:

”Työskentely tapahtuu yksin.

Suunnittele ja toteuta rhinoscriptin avulla raken-

ne, joka muodostaa yhteyden kahden pisteen 

välille tai seuraten viivaa. Tarkoituksena on käyt-

tää kaikkia tähän asti oppimiasi skriptausmene-

telmiä ja samalla opetella niiden käyttöä. Roh-

kaisen myös tutkimaan aihetta syvemmin, jotta 

pääset haluamaasi lopputulokseen. Älä unohda 

kommentointia!

Lopputuloksen ei tarvitse olla rakenteellisesti 

järkevä tai edes mahdollinen, mutta sen tulee 

kuitenkin koostua monipuolisista algoritmeista, 

jotka yhdessä saavat aikaan mielenkiintoisen 

lopputuloksen. Aloita skripti yksinkertaisista me-

netelmistä ja lisää kompleksisuutta vähitellen.”

During October 2008 The Architectural 

Department of the University of Oulu 

organised a four day student workshop on the 

use of basic computer scripting in architecture. 

During the workshop each student designed 

a bridge structure according to the following 

instructions: 

“Work individually.

Using rhinoscript, design a structure which 

connects two imaginary points in space or 

follows a given line. The purpose of the exercise 

is to use the various scripting methods you have 

been learning so far and to see how they work in 

practice. To reach the outcome you desire you 

may be required to research the subject in more 

depth. Remember to include a commentary on 

your script! 

The fi nal designs do not have to be structurally 

feasible but they should display the use of a 

variety of algorithms which together form an 

interesting end result. Start the script by fi rst 

applying simple methods and increase the 

complexity of it gradually.”
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Aikaranka
Time Spine
Sauli Kosonen

Skripti muodostaa nivelletyn selkärangan 

valitusta viivasta. Asteittain skaalautuvat ja 

kääntyvät sauvat kiinnittyvät niveliin toisesta 

päästä; toisessa päässä niveliä yhdistää nauha. 

Lopputuloksena syntyy rakenne, joka kiertyy 

itsensä ympäri.

The script generates an ar ticulated spine 

which follows a given line. Gradually scaling 

and rotating ribs are affi xed to the joints at 

one end and connected with a fl exible strip 

to each other at the other end. The resulting 

form is a structure which slowly twists around 

itself.



x

x

1
Aloitetaan käyrällä, joka jaetaan halutulla määrällä pisteitä. 
Pisteet nimetään järjestynumerolla (n).

Star t with a base curve which is marked with desired 
amount of points. Each point is named individually with a 
serial number (n).

α = 20° * n

α = -10° * n

α = 10° * n
d = 2x * n

d = 0,5x * n
d = x * n

α = 90°

1 = n23456...

2
Jokaisesta pisteestä (n) luodaan edelliseen pisteeseen 
osoittava vektori ja käännetään sitä 90°.

A vector is drawn between two adjacent points and rotated 
90°.

3
Vektorista luodaan kolme sauvaa, jotka kääntyvät ja skaa-
lautuvat pisteen järjestysnumeron (n) mukaan.

Three ribs are created from each vector. The ribs are scaled
and rotated according to the serial number (n) of the point.

4
Sauvojen keski- ja päätepisteiden välille luodaan pinnat, 
joista nauha muodostuu.

A fl exible strip is fi xed to the end- and midpoints of each 
rib. 
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Sauvojen kääntösäde ja skaalaus määrittävät rakenteen
aaltoilevan muodon. Nauhojen kapeus mahdollistaa sen, 
että nauhat kiertyvät vapaasti toistensa ympäri.

The form of the structure is defi ned by the scale and rotation 
angle of the ribs. The limited width of the connecting strips 
allows for the free twisting of the structure around itself.



Rangan keskipisteen jälkeen sauvojen pituudet skaa-
lautuvat käänteisessä järjestyksessä, ja lopulta nauhat 
kutistuvat päätepisteeseen. 

After reaching the centre point, the ribs are scaled in reverse 
order so that they eventually come together at the end. 





Nauhan muotoon voidaan vaikuttaa määrittämällä erilaisia 
pinnanmuodostustapoja ja käyttämällä niissä satunnai-
suutta.

The appearance of the strips can be altered by defi ning 
different sur face characteristics and applying random 
patterns to the script.
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Oksa
Branch
Ville Rautiainen
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Skripti toistaa yksinkertaista lausetta käyt-

täen alkutietonaan ensin luotua käyrää. 

Käyrästä luodaan kopio, jota kierretään z-

akselin ympäri. Jokaisella askeleella skrip-

ti käyttää alkutietona edellisellä askeleella 

luotua käyrää. Kun lauseen sisään sijoitetaan  

satunnaismuuttuja, syntyvät muodot alkavat 

muistuttaa oksamaista kasvua. Sijoittamalla 

muuttujia  lauseen eri osiin ja kytkemällä nii-

tä toisiinsa muodostetaan riippuvuussuhteita 

muuttujien, käskyjen ja lauseiden välille.     

The script repeats a simple line of commands 

by using the original curve as a base. The 

script consists of copying the curve and 

rotating it along the z-axis. Each new curve 

uses the previous curve as the star ting point. 

Inser ting variables into different par ts of the 

script and connecting them with each other, 

dependencies are created between variables, 

commands and par ts of the script. By inser ting 

random variables into the overall script the 

resulting forms begin to resemble a branchlike 

structure.
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L1

 L2    

z

z

     L2  

1
Käyrä L1

Base curve L1

2
Pyöritetään z-akselin ympäri 360°×Rnd.

Rotate around the z-axis 360°× Rnd.

p 

3
Sijoitetaan käyrän L1 kopio käyrän L1 satunnaiseen pistee-
seen P ja toistetaan vaihe 2.

Place a copy of L1 to a random point (P) on curve L1 and 
repeat step 2.

4
Luodaan käyrälle L1 paksuus, ja käyrä L2 toimii uuden 
askeleen lähtötietona.

Specify a circumference for curve L1 and repeat steps from 
the beginning using curve L2 as the base curve.
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Oksa seitsemän askeleen jälkeen.

Resulting form after seven steps.

Kokeiluja

Experiments
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Sillan alla
Under the Bridge
Eeva Hinkka

Silta muodostuu vapaamuotoisesta pinnasta 

ja sitä kannattavista pilareista. Pinnan muoto 

määritellään siirtämällä ja kopioimalla perus-

käyrän kontrollipisteitä satunnaisesti ja muo-

dostamalla näistä pisteistä uusia käyriä. Tämä 

käyrien sarja yhdistetään sillan nousevaksi 

pinnaksi, joka taas kopioidaan ja peilataan 

sillan laskevaksi puoleksi. Siltaa kannattele-

vat pilarit tukeutuvat maahan yhtenäisessä 

linjassa, mutta tukipisteiden paikat pintojen 

alapuolella on määritelty satunnaisesti. Jo-

kaisella skriptin käyttökerralla luotu silta on 

uniikki. Sillan alla on suojaisa tila, josta avau-

tuu vaihtelevia näkymiä pilareiden välistä.

The bridge structure is created by a free form 

surface supported by pillars. The form of the 

surface is defi ned by a series or curves which 

are created by copying and moving the control 

points and the location of the original curve. 

The curves are connected to form a rising 

surface for the bridge and mirrored after the 

midpoint to form the descending surface at 

the other end. At ground level the pillars are 

in line but towards the surface they are angled 

at random. The script produces a unique 

form each time it is used. The bridge forms a 

sheltered space and offers varying views into 

the surrounding landscape.
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2
Käyrät yhdistetään pinnaksi, joka peilataan peruskäyrän alku- ja loppupisteen 
mukaan.

The resulting curves are lofted to make a sur face which is then mirrored.

1
Peruskäyrän kontrollipisteitä muuttamalla ja kopioimalla saadaan sarja uusia 
käyriä.

A series of curves is created by copying and moving the control points of the 
base curve.

3
Tukipisteet valitaan pinnalta satunnaisesti ja yhdistetään maahan pilareilla.

Suppor t points are chosen at random and connected to the ground with pillars. 
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Option Explicit
‘ Script written by Eeva Hinkka
‘ Script version 13. October 2008

Call Bridge()
Sub Bridge()
 
 ‘ Pick a curve to start from
 Dim StartCurve : StartCurve = Rhino.GetObject (“Pick a StartCurve”, 4) 
 If IsNull(StartCurve) Then Exit Sub
 
 Dim BaseCurve()
 ‘ The Starting curve and later on the basecurve 
 Dim CtrlPt
 ‘ Controlpoints of a curve
 Dim BottomCurve, Topcurve
 ‘ Curves which are closest to ground and top
 Dim i, j      
 Dim Pt, PtCoord() 
 ‘ Point and it’s coordinates
 
 ‘ Get the controlpoints of a basecurve, add new points to each controlpoint 
 ‘ coordinates, move each new point randomly and add a curve defi ned by new 
 ‘ controlpoints. 
 ‘ New curve becomes the basecurve for next round. 
 ‘ Strings of the curves are saved in dynamic array BaseCurve(). 
 ‘ Loop runs 9 times.
 For i=0 To 8
  ReDim Preserve BaseCurve(i) 
  If i=0 Then     
   BaseCurve(i) = Startcurve 
  Else
   CtrlPt = Rhino.CurvePoints(BaseCurve(i-1))  
   For j=0 To Ubound (CtrlPt) 
    Pt = Rhino.AddPoint(CtrlPt(j))  
    Call Rhino.MoveObject (Pt, Array(0,0,0), 
    Array(50*Rnd,50*Rnd,-30*Rnd)) 
    ReDim Preserve PtCoord(j)
    PtCoord(j) = Rhino.PointCoordinates(Pt)
    Call Rhino.DeleteObject(Pt)
   Next
   BaseCurve(i) = Rhino.AddCurve(PtCoord) 
  End If
 Next
 
 ‘ Loft all created curves to a surface
 Dim Surface : Surface = Rhino.addLoftSrf(BaseCurve)
 
 ‘ Copy and rotate created surface to make the landing side
 Dim CurveStartPt : CurveStartPt = Rhino.CurveStartPoint(startcurve)
 Dim CurveEndPt : CurveEndPt = Rhino.CurveEndPoint(startcurve)
 Dim LinePt : LinePt = Rhino.AddCurve(Array(CurveStartPT, CurveEndPt))
 Dim MidPt : MidPt = Rhino.CurveMidPoint(LinePt)
 Dim NewSrf : NewSrf = Rhino.CopyObject(Surface(0))
 NewSrf = Rhino.rotateObject(NewSrf, Midpt, 180)
 
 ‘ Delete all temp curves
 Call Rhino.DeleteObjects (BaseCurve)
 Call Rhino.DeleteObject (LinePt)
 
 ‘ Get surface domains
 Dim U : U = Rhino.SurfaceDomain(surface(0) ,0)
 Dim V : V = Rhino.SurfaceDomain(Surface(0) ,1)
  
 ‘ Create a baseline for bridge
 Dim SrfPtA : SrfPtA = Rhino.EvaluateSurface(Surface(0), Array(U(1), V(1)))
 Dim SrfPtB : SrfPtB = Rhino.EvaluateSurface(NewSrf, Array(U(1), V(1)))
 Dim BaseLine : Baseline = Rhino.AddCurve (Array(SrfPtA, srfPtB))
 Dim CurveDomain : CurveDomain = Rhino.CurveDomain(Baseline)
 Dim CurveDivision : CurveDivision = Rhino.DivideCurve(Baseline, 22, , True)
 



41

 Dim k
 Dim Curve
 Dim PlaneA, PlaneB
 Dim EllipseA, EllipseB, ClosestPtA
 Dim Loft
 
 ‘ Create random points on surfaces and draw a curve between them and baseline
 For k=0 To 10
  SrfPtA = Rhino.EvaluateSurface(surface(0), Array(Rnd*U(1)/2, 
  Rnd*V(1)/2))
  SrfPtB = CurveDivision(k)
  Curve = Rhino.AddCurve (Array(SrfPtA, SrfPtB))
   
  ‘ Create Ellipse shapes on curve end points
  ClosestPTA = Rhino.CurveClosestPoint(Curve, SrfPtA)
  PlaneA = Rhino.CurvePerpFrame(Curve, ClosestPtA)
  PlaneB = Rhino.PlaneFromPoints(CurveDivision(k), Array(1,0,0), 
  Array(0,1,0))
  EllipseA = Rhino.AddEllipse (PlaneA, 5*Rnd, 5)
  EllipseB = Rhino.AddEllipse (PlaneB, 2*Rnd, 2)
  Loft = Rhino.AddLoftSrf(Array(EllipseA, EllipseB))
  Call Rhino.DeleteObjects(Array(EllipseA, EllipseB))
 Next
 
 ‘ And same with the other side of the bridge
 For k=11 To 22
  SrfPtA = Rhino.EvaluateSurface(NewSrf, Array(Rnd*U(1)/2, Rnd*V(1)/2))
  SrfPtB = CurveDivision(k)
  Curve = Rhino.AddCurve (Array(SrfPtA, SrfPtB))
  ClosestPTA = Rhino.CurveClosestPoint(Curve, SrfPtA)
  PlaneA = Rhino.CurvePerpFrame(Curve, ClosestPtA)
  PlaneB = Rhino.PlaneFromPoints(CurveDivision(k), Array(1,0,0), 
  Array(0,1,0))
  EllipseA = Rhino.AddEllipse (PlaneA, 5*Rnd, 5)
  EllipseB = Rhino.AddEllipse (PlaneB, Rnd, 2)
  Loft = Rhino.AddLoftSrf(Array(EllipseA, EllipseB))
  Call Rhino.DeleteObjects(Array(EllipseA, EllipseB))
 Next
 
 ‘ Delete baseline
 Call Rhino.DeleteObject(BaseLine) 
 
End Sub
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Mato
Worm
Mikko Kanninen, Sami Logrén

1
Jaetaan valitun ellipsin  kehä neljään osaan (a), luodaan sen 
keskipistettä kohti lähtevät apuviivat (b) ja skaalataan niitä 
xyz-koordinaatistossa sattumanvaraisesti tietyissä rajoissa. 
Luodaan apuviivojen päiden väliin nelikulmio (c).

Divide the perimeter of the ellipse into four par ts (a) and 
create guidelines towards the centre point (b). Scale
the lines at random within cer tain limits. Create a 
quadrangle connecting the endpoints of the guidelines.

3
Luodaan pinnat tehtyjen nelikulmioiden välille ja osoite-
taan kullekin pinnalle oma väri.

Sur faces are created between the resulting quadrangles. 
Each wall is assigned a different colour.

2
Kopioidaan ja käännetään ellipsi ja tehdään uusi nelikulmio 
sen sisään (1). Kopiointi tapahtuu sattumanvaraisesti  
yhden neljän pisteen tangentin (t) suhteen, ja uusi ellipsi 
asettuu edelliseen nähden sattumanvaraisessa kulmassa 
(α) tietyissä rajoissa. Tämä vaihe toistetaan valittu määrä 
kertoja (2).

Copy the ellipse and rotate it (α) randomly, within cer tain 
limits, using the tangent (t) of one of the four points as a 
base. (1) Make a new quadrangle inside it . Repeat a number 
of times.

4
Poistetaan sattumanvaraisesti osa pinnoista.

Randomly remove some of the sur faces.

Skripti luo kolmiulotteisen käytävän käyttäen 

alkutietona valittua ellipsikäyrää. Käytävän 

muoto ja värimaailma muodostuvat sattu-

manvaraisesti muuttuvien kasvuparametrien 

mukaan. Sisätilan tunnelma viimeistellään 

muuttamalla sattumanvaraisesti osa käytävän 

seinäpinnoista valoaukoiksi.

The script creates a three dimensional pathway 

generated by using a given base ellipse. 

Randomly changing growth parameters defi ne 

the form of the pathway and its colouring. 

The atmosphere of the internal space can be 

altered by removing some of the walls from 

the fi nal structure.
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Vyötiäinen
Armadillo
Eva Haggrén

Yksinkertaisen sillan rakenne muodostuu pe-

räkkäisistä ellipsin muotoisista kehistä, jotka 

kiinnittyvät toisiinsa kahden rakenteen lävit-

se kulkevan rangan kautta. Kehien keskipis-

teet sijoittuvat annetulle peruskäyrälle, joka 

määrittää sillan kulun. Kehät kasvavat kohti 

peruskäyrän keskipistettä muodostaen sillan 

keskikohtaan huomattavasti korkeamman 

osan.

Syntynyt rakenne muistuttaa hahmoltaan 

vyötiäistä ja elliptiset kehät sen panssarimais-

ta kuorta. Ulkopuolelta katsottuna silta vuo-

roin avautuu ja sulkeutuu riippuen katselu-

kulmasta.  Elliptisien kehien kiertoliikkeestä 

johtuen sillan sisälle muodostuu mielenkiin-

toinen ja dynaaminen tilakokemus.

The design of the bridge consists of a series 

of ellipses connected to each other by two 

spines. The direction and shape of the bridge 

is defi ned by a base curve around which the 

elliptical circles are formed. An enlarged space 

is formed inside the bridge as the dimensions 

of the ellipses grow towards the centre. 

The spatial experience inside the bridge is 

also infl uenced by the gradual rotation of the 

ellipses. Depending on the external viewpoint 

the bridge seems to either open or close up. 

The fi nal structure resembles an armadillo 

with the ellipses forming its armoured shell.
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1
Valitaan haluttu peruskäyrä ja merkitään siihen ellipsien keskipisteet.

Create a suitable base curve and mark the centre points of the ellipses on it.

2
Muodostetaan jokaiseen jakopisteeseen sisäkkäin kaksi ellipsiä, jotka kasvavat 
kooltaan kohti peruskäyrän keskipistettä ja kiertyvät sen ympärille. Käytetään 
loft-komentoa sisäkkäisten ellipsien yhdistämiseen.

From each point, create two ellipses, one within the other. Expand them in 
size as well as gradually rotate towards the centre of the curve. Use the loft 
command to connect each pair of ellipses together.

3
Luodaan viiva jokaisen ellipsin alkupisteen kautta. Käytetään loft-komentoa 
sisäkkäisten viivojen yhdistämiseen, jolloin rakenteesta tulee yhtenäinen.

Create a line through the star t points of all the ellipses. Use the loft command 
to connect the lines and to form a solid structure. 

a
b



48

Kokeiluja ellipsien säteiden erilaisella asteittaisella kasvat-
tamisella.

Experiments with increasing the radius of the ellipses using 
different values.





Lieriöverkko
Tubular Mesh
Eetu Arponen

Skripti luo lieriömäisen verkon annetun käy-

rän ympärille muutamien parametrien perus-

teella, kuten säde, kiertokulma, jne. Näitä 

parametreja muuttamalla ja linkittämällä niitä 

toisiinsa voidaan luoda kompleksisia ja yllät-

täviäkin kolmiulotteisia muotoja.

The script creates a tubular mesh around a 

given base curve using cer tain parameters 

such as radius, rotation angle, etc. Complex 

and sometimes unexpected three-dimensional 

forms are created by changing these parameters 

and by linking them with each other.
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1
Aloitetaan vapaavalintaisesta peruskäyrästä.

Create an arbitrary base curve.

3
Toistetaan kohta 2 n kertaa niin, että putken alkupiste 
siirtyy jokaisella kerralla 360°/n myötäpäivään peruskäyrän 
ympäri.

Repeat step 2 n times so that the star ting point of each
tube moves 360°/n clockwise around the base curve.

2
Luodaan putki, joka kiertää peruskäyrää määrätyllä etäisyy-
dellä (r) peruskäyrän alusta loppun asti määrätyn asteluvun 
(α) verran.

Create a tube which spirals around the length of the base 
curve (d) at a given distance (r) a given number of degrees 
(α).

4
Toistetaan kohdat 2 ja 3 vastapäivään.

Repeat steps 2 and 3 counter-clockwise.
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n = 15
r = d/5
α = 720° ± Rnd*30°

n = 18
r = d/5 ± Rnd*d/25
α = 720°

n = 30
r = d/5
α = 360°

n = peruskäyrää kiertävien putkien määrä
r = säde, jolla peruskäyrää kierretään
α = peruskäyrää kiertävien putkien kiertokulma
k = muuttuja, joka kasvaa edetessä pitkin peruskäyrää

n = number of tubes circling the base curve
r = radius defi ning the distance of each tube from the base curve
α = angle at which the tubes circle around the base curve
k = a value which increases along the base curve
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n = 15
r = d/5
α = 180° * k

n = 18
r = d/10 * k
α  = 720°

n = 18
r = d/5
α = 2160°
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DNA-rakenne
DNA-Structure
Hannes Honkanen

Rakenne syntyy muutamaa yksinkertaista ma-

temaattista käskyä noudattaen. Kopioimalla 

ja kiertämällä viivoja peruskäyrän ympäri saa-

daan aikaiseksi DNA-molekyyliä muistuttava, 

spiraalimainen muoto. Rakenne on harmoni-

nen ja selkeä, sekä helposti ymmärrettävissä. 

Inspired by the shape of the DNA molecule, 

this structure is created by using a few simple 

mathematical commands. Copying and 

rotating lines along a base curve generates a 

harmonious, spiralling form which resembles 

the DNA molecule.

2
Annettu määrä pisteitä jaetaan tasaisesti peruskäyrän 
pituudelle. Luodaan jokaiselle pisteelle viiva, joka on kohti-
suorassa peruskäyrään nähden. Kierretään rakennetta 
peruskäyrän suuntaisen akselin ympäri.

A given amount of points are evenly distributed along the
entire length of the curve. A line is drawn on both sides of 
each point and the whole structure is rotated around an 
axis which is aligned with the central curve.

4
Sylinterinmuotoiset pinnat muodostetaan myös reunakäy-
rien ympärille. 

The curves connecting the ends of the cylinders are also 
conver ted into cylinders.

3
Viivojen ympärille muodostetaan sylintereitä ja niiden päät 
yhdistetään uusilla käyrillä.

Lines are conver ted to cylinders and the end points 
connected. 

1
Rakenteen selkärankana toimii vapaavalintainen perus-
käyrä. 

An arbitrary curve forms the core of the structure.
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Option Explicit
‘ Script written by Hannes Honkanen
‘ Script version 8. october 2008

Call Main()
Sub Main()

 ‘ Prompt for a line, which will be the center of the spiral structure
 Dim Midline : Midline = Rhino.GetObject(“Select a curve”, 4)
 If IsNull(MidLine) Then Exit Sub
 
 ‘ The line “Midline” is divided into 25 segments
 Dim arrPoints : arrPoints = Rhino.DivideCurve(Midline, 25, True, True)
 
 ‘ A new line called “CrossLine” is created 
 Dim BegPoint : BegPoint = Array(-10,0,0)
 Dim EndPoint : EndPoint = Array(10,0,0)
 Dim CrossLine : CrossLine = Rhino.AddLine(BegPoint, EndPoint)
  
  
 ‘ A copy of the line “CrossLine” is placed between every segment of the line 
 ‘ “Midline”.
 ‘ At the same time each copy of the line “CrossLine” is rotated to create a 
 ‘ spiral-like structure
  
 Dim arrParam, arrFrame
 Dim arrLine, i
 Dim arrBeginning(), arrEnd()
 Dim strCmd
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 For i = 0 To Ubound(arrPoints)
  ‘ Get the parameters of the point and the plane perpendicular to it
  arrParam = Rhino.CurveClosestPoint(Midline, arrPoints(i))
  arrFrame = Rhino.CurvePerpFrame(Midline, arrParam)
  
  ‘ The cylinder is copied to the right place on the line “Midline” 
  ‘ And rotated by 10 degrees more than the previous cylinder
  arrLine = Rhino.CopyObject(CrossLine, Array(0,0,0), arrPoints(i))
  Call Rhino.RotateObject(arrLine, arrPoints(i), 10*i, arrFrame(3))
  
  ‘ The starting points and endpoins of the crosslines are defi ned
  ReDim Preserve arrBeginning(i)
  arrBeginning(i) = Rhino.CurveStartPoint(arrLine)
   
  ReDim Preserve arrEnd(i)
  arrEnd(i) = Rhino.CurveEndPoint(arrLine)
   
  ‘ The lines are made into cylinders using the pipe tool
  strCmd = “! _ Pipe _ SelID “ & arrLine & “ “ & “0.8” & “ _ Enter _
  Enter”
  Call Rhino.Command(strCmd)
 Next
  
 ‘ The ends of the cylinders are connected with new lines (Outline1 and outline2) 
 Dim Outline1 : Outline1 = Rhino.AddCurve(arrBeginning)
 Dim Outline2 : Outline2 = Rhino.AddCurve(arrEnd)
    
 ‘ The pipe tool is used to make the lines into “tubes”   
 strCmd = “! _ Pipe _ SelID “ & Outline1 & “ “ & “1.4” & “ _ Enter _ Enter”
 Call Rhino.Command(strCmd)
    
 strCmd = “! _ Pipe _ SelID “ & Outline2 & “ “ & “1.4” & “ _ Enter _ Enter”
 Call Rhino.Command(strCmd)
      
End Sub
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Rypistetty paperi
Creased Paper
Annika Väisänen

Tämä revitty ja rypistetty paperinpalanen 

syntyy sini- ja kosinifunktioiden avulla. Pi-

tuussuunnassa ryppyisyys saadaan aikaiseksi 

kosinifunktiolla, joka kerrotaan satunnaisuus-

muuttujalla.  Korkeussuunnassa sama saadaan 

aikaan sinifunktiolla. 

Sillan kannesta muodostuu topologialtaan 

mielenkiintoinen vaikkakin haastava ylitet-

tävä.

This little piece of torn and creased paper is 

created by using the sine and cosine functions.  

The creased up character is achieved by 

using the sine and cosine functions which are 

multiplied with a random variable. The sine 

function creates the ver tical variation and 

the cosine function creates the horizontal 

variation. 

The topology of the fi nal bridge is interesting 

though perhaps a bit tricky to walk on.
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3
Luodaan vastaava käyrä toiselle puolelle janaa.

Create a similar curve on the other side of the line.

4
Lopuksi käyrien välille luodaan pinta.

Create a sur face between the two curves.

1
Valitaan kaksi vapaavalintaista pistettä ja piirretään niitä yhdistävä jana.

Choose two arbitrary points and draw a line between them. 

2
Skripti tekee pisteiden välisen janan toiselle puolelle käyrän, joka kohoaa ja 
loittonee janasta sen keskipistettä lähestyttäessä. 

Using the script, create a curve on one side of the line. The curve moves away 
from the line as it approaches its midpoint, returning to it at the other end. 



RND-mato
RND Worm
Olli Metso



n

n2 

v 
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Työn ajatus oli tutustua skriptauksen perus-

tekniikoihin ja muodonluomisen periaattei-

siin. Peruskäyrän ympärille muodostetaan 

lieriömäinen pinta. Pinnalle lisätään kartioita, 

joiden määrä, koko ja suunta ovat säädet-

tävissä. Käyttämällä skriptissä satunnaista 

muuttujaa (RND) voidaan rikkoa säännön-

mukaisuutta ja luoda luonnollinen, eliömäi-

nen muoto.

1
Aloitetaan vapaavalintaisesta peruskäyrästä.

Create an arbitrary base curve.

3
Luodaan valittu määrä pisteitä (n2) pinnalle. Valitaan pis-
teet, joiden kohdalla pinnan normaali osoittaa määrättyyn 
suuntaan (v).

Place a given amout of points (n2) on the sur face. Select 
the points which are located where the sur face normal is 
pointing to a given direction (v).

2
Lisätään valittu määrä (n) pisteitä käyrälle. Pisteiden ympä-
rille piirretään ellipsit , joiden välille luodaan pinta.

Place a given amount (n) of points on the curve. Create 
ellipses around the points. Create a sur face using the 
ellipses. 

4
Luodaan valittuihin pisteisiin määrätyn kokoinen kartio 
suuntaan v. 

Use the chosen points to draw cones which point to 
direction v.

The idea of the design was to explore some 

basic techniques of scripting and the types of 

forms generated with them. First, a surface 

is created around the base curve after which 

cones are added onto the surface. The amount, 

size and direction of the cones is controllable. 

By breaking the regularity with a random 

number value (RND) a natural creature-like 

form is created. 
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n = 3
n2 = 20 000
-0.400 < v < -0.380
l = 0.11 × clenght

n = ellipsien määrä alkukäyrällä
n2 = pisteiden määrä pinnalla
v = kartioiden suunta välillä -1 - 1
clength = alkukäyrän pituus
l = kartioiden pituus

n = number of ellipses on the base curve
n2 = number of points on the sur face
v = direction of the cones between -1 to 1
clength = length of the base curve
l = length of the cones

n = 3
n2 = 5000
-0.600 < v < -0.550
l = 0.03 × clength

n = 3
n2 = 500
-1.000 < v < -0.992
l =0.23 × clength
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Syksyn 2008 workshopin jälkeen työskennel-

tiin ryhmissä. Tehtävänä oli ”Rakenne”:

”Työskentely tapahtuu 3-4 ryhmissä.

Suunnitelkaa ja toteuttakaa rhinoscriptin avulla 

rakenne, jolla voidaan kattaa annettu tai skrip-

tillä itsellään muodostuva pinta. Tarkoituksena 

on soveltaa tähän asti oppimiasi skriptausmene-

telmiä matemaattisen tarkkaan mallintamiseen. 

Älä unohda kommentointia!

Miettikää yhdessä ryhmässä, mikä voisi olla 

lopullisen rakenteen työstömateriaali, ja mää-

rittäkää lopputulos materiaalin ja sen työstö-

menetelmien perusteella. Materiaali on oltava 

työstettävissä jollain tietokoneistetulla mene-

telmällä, esim. CNC-jyrsinnällä. Skriptin pitäisi 

tuottaa tietokoneistettuun työstöön soveltuvia 

kappaleita 3D-geometriana.”

After the workshop students were given a 

group exercise. The assignment was called 

“Structure”.

“Work in groups of 3-4.

Use rhinoscript to produce a structure which 

covers a given surface or one that is generated 

using script. The purpose of the exercise is to 

apply all the scripting methods you have learnt so 

far to produce a mathematically precise model. 

Remember to include a commentary on your 

script!

Consider what materials the structure would 

ideally consist of and fi nalise the design 

accordingly, taking into account the structural 

and aesthetic qualities of the material as well as 

possible limitations of the manufacturing process. 

The material should be suitable for computer 

operated manufacturing processes such as CNC 

milling. The script should produce a set of 3D 

objects suitable for the chosen manufacturing 

process.”
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Kennorakenne
Honeycomb Structure 
Hannes Honkanen, Olli Metso & Ville Rautiainen

Työn ajatuksena on luoda vapaamuotoinen 

rakenne, joka on helposti toteutettavissa 

levymäisestä materiaalista. Kennorakenne 

koostuu katkaistuista kartioista, jotka liite-

tään toisiinsa erillisillä liitososilla. Kaikki kar-

tiot ovat yksilöllisiä, ja niillä on rakenteessa 

oma paikkansa. Yhdessä ne muodostavat jäy-

kän ja itseään kannattelevan rakenteen, jonka 

ylä- ja alapinnan muodot polveilevat vapaas-

ti toisistaan riippumatta. Kartioiden kokoa, 

määrää, leikkausmuotoa ja sijoittumista toi-

siinsa nähden voi säädellä eri tavoin.

The idea was to create freeform structure, 

which could easily be realised by using fl exible 

sheet-like materials such as steel, plywood 

or plastic. Honeycomb Structure consists of 

cones which are connected to each other 

with separate joint components. All cones 

are unique and they have their own specifi c 

place in the structure. Together they form 

a rigid, self-supporting undulating form. 

The upper and lower par ts of the structure 

are independent from each other and form 

independent surfaces. The size, number, 

section and location of the cones can be 

adjusted in different ways. 
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3
Projisoidaan ympyrät ylä- ja alapinnoille keskiarvopinnan 
normaalin suuntaisesti.

Project circles to the upper and lower sur faces. The 
direction of the circles follows the normal of the sur face in 
the middle.

1
Valitaan ylempi ja alempi rajapinta.

Choose the upper and lower boundaries for the sur faces.

2
Lasketaan keskiarvopinta ylä- ja alapintojen väliin. Luodaan 
pinnalle ympyrät.

Generate a sur face plane between the upper and lower
sur faces and mark it with circles.

4
Muodostetaan kartiot luomalla pinta ylä- ja alapintojen 
vastakkaisten ympyröiden välille.

Create cones by creating sur faces between circles on the 
upper and lower sur faces. 

Periaateleikkaus 
Concept section 
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Skriptissä määritetään kartiopintojen liitos-

kohdat ja luodaan kohtiin reiät liitosta varten. 

Erillinen skripti avaa lieriöt kaksiulotteisiksi 

levyiksi ja numeroi ne. Numeroinnilla mer-

kitään lieriön paikka rakenteessa. Rakenne 

voidaan toteuttaa ohuista taivutettavista ma-

teriaaleista, esimerkiksi metallista, muovista 

tai vanerista. Levyt leikataan ja taivutetaan 

muotoon. Kartiot liitetään toisiinsa upotta-

malla liitoskappale kahden vastakkain olevan 

Lieriön reikien läpi.

The script is used to defi ne the points at which 

adjacent cones meet and to mark the exact 

locations of the joints accordingly. A separate 

script is needed to “open up the cones” and 

to create 2D projection of them for the 

manufacturing process. Each object is marked 

with a code which identifi es its location in the 

overall structure, then cut and bent into shape. 

Cones are joined together by separate joint 

components. The structure can be produced 

using thin, fl exible materials such as metal, 

plastic or plywood.
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0001_cone 0002_cone 0003_cone 0004_cone 0005_cone 0006_cone 0007_cone 0008_cone 0009_cone 0010_cone

0011_cone 0012_cone 0013_cone 0014_cone 0015_cone 0016_cone 0017_cone 0018_cone 0019_cone 0019_cone

0021_cone 0022_cone 0023_cone 0024_cone 0025_cone 0026_cone 0027_cone 0028_cone 0029_cone 0030_cone
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0041_cone 0042_cone 0043_cone 0044_cone 0045_cone 0046_cone 0047_cone 0048_cone 0049_cone 0050_cone
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Valopaviljonki
Pavilion of Light
Tuulikki Tanska, Eeva Hinkka, Milla Parkkali & Eetu Arponen

Halusimme luoda vapaamuotoisen pinnan, 

jonka levyrakenne aukotuksineen muodos-

tuu vuorovaikutteisesti ympäristönsä kans-

sa. Tuntui kiinnostavalta tutkia skriptauksen 

mahdollisuuksia auringonvalon säätelyssä ja 

luoda näin skripti, joka sopeuttaa rakenteen 

vallitsevien olosuhteiden mukaan. Työmme 

lopputuloksena syntyi aurinkokatos – tila, 

joka voisi sijaita luonnon keskellä suojaa an-

tavana oleskelutilana; valokatteisen aulan alla 

se voisi antaa tilaa levähtää ja nauttia valos-

ta.

We wanted to create a free-form perforated 

surface structure which is formed in 

interaction with the surrounding environment. 

It was interesting to research the possibilities 

of scripting in adjusting the levels of sunlight 

and creating a structure of which orientation 

responds to the surrounding conditions. The 

outcome of the research- and design process 

was a light pavilion – a structure which could 

be located for example in the middle of nature 

as a shaded resting place. Alternatively it could 

be used to create shading in glazed indoor 

spaces.
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The pavilion surface is divided into triangulated 

planes, the dimensions of which respond to the 

geometry of the overall shape and curvature of 

the structure. The tighter the geometry of the 

surface curvature, the smaller the triangulated 

surface planes become. This logic can also be 

carried through to the structural design so 

that the structure is intensifi ed at the points 

which have the most stress.

Aurinkokatos jakautuu kolmiopinnoiksi siten, 

että pinnan kaarevuusvaihtelut määrittelevät 

kolmiopintojen mitat. Mitä kaarevampi koh-

ta pinnassa on, sitä pienemmiksi kolmioiksi 

pinta jakautuu.  Tällä tavoin on pyritty il-

mentämään muodonmuutoksia, joita pinnalla 

tapahtuu, ja ajatusta voidaan soveltaa myös 

rakenteellisesti: Rakenne on siellä tiheämpää, 

missä rasitukset ovat oletetusti suurimpia.
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3
Yhdistetään pisteet kolmioviivoiksi käyttämällä Delaunay-
kolmiointia.

Connect the points with each other by using the Delaunay 
triangulation command.

4
Kolmioviivoista tehdään pintoja, joita rei’itetään riippuen 
pinnan suunnasta.

Create triangulated sur faces from the line-work and 
per forate according to the orientation of the sur face. 

Aurinkokatoksen rakenteen aukotuksessa 

huomioidaan päivänvalo. Suunta ja kaltevuus 

ilmansuuntiin nähden vaikuttavat kolmiopin-

nan rei’ityksen yhteenlaskettuun pinta-alaan, 

ja siten pohjoiseen suuntautuvat kolmiopin-

nat päästävät enemmän valoa läpi kuin ete-

lään suuntautuvat. Tämä mahdollistaa sen, 

että aurinkokatosta voidaan käyttää suojana 

suoralta auringonvalolta ja toisaalta voidaan 

hyödyntää epäsuoraa, pohjoista valoa. Samal-

la rei’itys muodostaan pinnalle vaihtelevan 

ornamentin.

The pavilion takes into account natural lighting 

conditions. The orientation of the structure 

affects the density of the perforation so that 

north facing surfaces allow more light through 

than the ones facing south. This enables using 

the pavilion as a shelter from direct sunlight 

and heat whilst taking advantage of the softer 

light from the north. As well as functional, the 

perforated structure also forms an ornamental 

surface.

1
Valitaan aloituspinta ja lisätään aloituspiste pinnan UV-
koordinaatiston nollakohtaan.

Create a base sur face and mark the star ting point at the 
the origin of the UV-coordinate system.

2
Muodostetaan pinnalle pisterivejä UV- koordinaatiston 
suuntaisesti. Pisteiden etäisyys toisistaan riippuu pinnan 
käyryydestä. 

Using the UV-coordinates, construct a number of dotted 
lines onto the sur face plane. The density of the dots is 
dependent on the curvature level of the sur face plane. 
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The basic logic of the script is simple: First 

the surface is marked with a grid made of 

points which are distributed according to the 

geometry of the structure. The points are 

then used to form triangulated planes by using 

the Delaunay triangulation formula. The circles 

which make the perforated structure are 

placed onto the surface at random but so that 

they do not overlap each other. Triangulated 

planes are given a material thickness and the 

edges are cut to fi t each other. The triangulated 

planes can then be joined together with glue 

(small structures) or mechanical joints. Suitable 

materials for construction include plywood 

and other factory manufactured materials 

such as sheet metal or steel cassettes.

Skriptin perustoiminta on yksinkertainen: 

Ensin pinta jaetaan kaarevuuteensa perus-

tuen tiheydeltään vaihtelevaan pisteverkos-

toon, jonka jälkeen pisteistä muodostetaan 

kolmioita Delaunay-kolmioinnin avulla. Kol-

miopintaa rei’ittävät ympyrät sijoitetaan 

pinnalle satunnaisesti, mutta kuitenkin niin, 

etteivät ne leikkaa toisiaan tai sijaitse liian 

lähellä kolmion reunaa. Pinnoille annetaan 

myös paksuus ja kolmiopintojen reunoille las-

ketaan jiirikulmat viereisten kolmiopintojen 

kaltevuuksien mukaan. Jiiripinnoistaan levyt 

voidaan liittää toisiinsa joko liimaliitoksin tai 

mekaanisin kiinnikkein. Materiaaliksi sopivat 

vaneri sekä muut teollisesti valmistetut levyt 

tai kasetit. Suuressa mittakaavassa levyjen si-

jaan voitaisiin käyttää kasetteja tarpeellisen 

rakennepaksuuden saavuttamiseksi.
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Kolmiopintojen aukotus perustuu kunkin pinnan suuntaan. Pohjoiseen suuntautuvia pintoja aukotetaan eniten, etelään 
suuntautuvia vähiten. 

The per foration of the triangulated planes is dependent on the direction of the sur face. The nor th facing sur faces have more 
holes than the south facing ones. 

A = MAX%/100 * z * a

A =  Aukotuksen ala
MAX% = Kolmiopinnan suunnasta 
riippuva prosenttiarvo
z = normaalivektorin z-koordinaatti, kuvaa 
pinnan jyrkkyyttä
a = Kolmiopinnan ala

A =  Total area of circular openings
MAX% = Percentage value which depends 
on the direction of the sur face
z = z coordinate of normal vector, depicts 
the steepness of the sur face
a = Area of a triangular sur face

Jotta rakenteelle saadaan paksuus, on laskettava koordi-
naatit , jotka muodostavat levyjen yläpinnat ja kolmiolevy-
jen reunojen jiirikulmat.

To achieve the desired thickness for the structure, 
coordinates forming the top and side sur faces of each 
individual plane have to be calculated.

Aukot muodostuvat projisoimalla levyjen alapinnoille 
määritellyt ympyrät levyjen yläpinnoille.

The openings are created by projecting the circles drawn on 
the lower sur face to the top sur face.
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U.K.K.
Unbelievable Canopy Construction
Mikko Kanninen, Sauli Kosonen, Sami Logren

Skripti muodostaa valitusta bittikarttaku-

vasta kuvan valööriarvoja noudattelevan 

kennomaisen rakenteen.   Eri valööritasot 

määräävät rakenteen paksuuden, jolloin ken-

noston alapuoli muodostuu vapaamuotoisek-

si luolamaiseksi tilaksi.

Ylhäältä katsottuna rakenteeseen muodos-

tuvat varjot toistavat alkuperäisen kuvan va-

litulla pikselitarkkuudella. Maahan piirtyvät 

varjot antavat katsojalle vihjeen rakenteen 

muodon todellisesta alkuperästä…

The script creates a grid structure using the 

different grey tones of a chosen bitmap image. 

The thickness of the structure is determined 

by the tone levels of the image, creating a 

free-form, cavernous space underneath. In the 

completed structure, shadows forming on the 

faceted surfaces reproduce the original image 

at a selected resolution. 

Light fi ltering through the canopy and shadows 

falling on the ground give the viewer some 

idea of the origin of the structure...
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4
Keskipisteestä (b) luodaan pallo, jonka säde (r) riippuu 
särmiön korkeudesta (h). Haetaan särmiön lävistäjien ja 
pallon kohtauspisteet (c).

A sphere is created from the centre point (b). The radius 
of the sphere is determined by the height (h) of the prism. 
New points (c) are created at the intersections of the 
sphere and the bisectors of the prism.

2
Luodaan kolmiulotteinen pohjamuoto bittikarttakuvasta. 
Kuvan tummat osat painuvat alas, ja vaaleat nousevat ylös.

Generate a 3D-mesh from the bitmap where light areas are 
elevated and dark tones lowered.

6
Toistetaan sama ruudukon jokaisen ruudun kohdalla.

The same steps are repeated for each polygon.

3
Aloitetaan geometrian luominen ruudukon ruutu ker-
rallaan. Ruudun nurkkapisteistä nostetaan määrättyyn 
z-koordinaattiin piste (a) ja haetaan syntyneen särmiön 
lävistäjän keskipiste (b)

The geometry is created one polygon at a time. New 
points (a) are created from the corners of the polygon to a 
predetermined z-coordinate after which the centre of the 
prism (b) is located.

1
Valitaan sopiva harmaasävyinen bittikarttakuva.

Select a monochrome bitmap image.

5
Luodaan pinnat nurkkapisteistä ja hävitetään apugeometri-
ana toiminut pallo.

Sur faces are created using the corner points and the sphere 
is deleted.
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Kennomainen rakenne tekee rakenteesta 

jäykän kiinteän kappaleen, jonka alapuolelle 

muodostuu suojaavaa tilaa, katoksia, ulokkei-

ta ja pilareita.

Mitä paksumpi kenno on sitä järeämmiksi 

kasvavat kennon levyseinämät, jolloin skripti 

optimoi periaatetasolla rakenteen materiaa-

lintarpeen, keveyden ja kestävyyden.

The grid-like construction creates a solid 

canopy structure. Pillars and overhangs are 

joined seamlessly.

The script optimises the structure: The thicker 

and heavier the structure gets, the smaller 

the openings become. The higher cells of the 

structure however, have larger openings and 

as a result weigh less. Thus less material is 

used where less is needed and vice versa.
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Muodostuvan tilan luonne on suoraan sidok-

sissa valittuun bittikarttakuvaan, rakenne-

paksuuteen sekä pikselitarkkuuteen. Skrip-

tillä on mahdollisuus luoda myös esimerkiksi 

maaston korkeuskäyriä hyödyntäviä rakentei-

ta, joiden parametrit saadaan suoraan suun-

nitellulta tontilta.

The atmosphere of the space is in direct 

relation to the chosen bitmap image, its 

resolution and structural dimensions. The 

script can also be used to create structures 

that use the topography of any given site as 

parameters for construction.
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Möbius-leikki
Möbius Experiments
Eva Haggrén & Annika Väisänen

Harjoitustyön tehtävänantona oli skriptata 

jotakin rakenteellista. Kiinnostuimme work-

shopin innoittamana topologisista kappaleista 

ja päädyimme tässä harjoituksessa tutkimaan 

jatkuvana pintana kulkevaa Möbiuksen nauhaa 

ja sen rakenteellisia sovelluksia. 

Möbiuksen nauha on jatkuva pinta, joka        

kiertyy 180° keskiakselinsa ympäri. Nauhalla 

on ainoastaan yksi pinta ja yksi reuna sekä 

muutamia erikoisia ominaisuuksia. Esimerkiksi 

jos nauha leikataan kahtia kolmanneksen pääs-

tä reunastaan, muodostuu siitä kaksi yhteen-

kietoutunutta Möbiuksen nauhaa. 

    

Aloitimme tehtävän skriptaamalla ensin ta-

vallisen Möbiuksen nauhan ja jatkoimme sen 

kehittelyä kappaleen kautta rakenteeksi. Skrip-

taamamme kappale koostuu kahdesta Möbiuk-

sen nauhasta, ja sillä on näin ollen myös kaksi 

reunaa. Kappaleen pokkileikkaus voi olla neli-

ön tai suunnikkaan muotoinen. 

The purpose of this exercise was to use 

scripting to explore structural forms. During the 

course of the workshop we became interested 

in topological objects and decided to focus on 

studying the Möbius strip, and its structural 

adaptations. 

The Möbius strip is a continuous surface which 

makes a half-twist (180°) along its centre axis. 

It only has one side and one edge. The strip has 

some interesting properties: If  you cut it along 

1/3 of its width, two inter twined Möbius strips 

are created. 

We star ted by scripting the original Möbius strip 

and then developed a structural application for 

it by creating a single-piece object which is 

formed of two Möbius strips. As a result the 

structure has two boundaries where the strips 

meet. The cross section of this object is either a 

square or a parallelogram.
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r

z

y

x
SS/2

sin
cos

t

t/2

A
Möbiuksen nauha: Nauha kiertyy jatkuvana pintana 180° itsensä ympäri. 

The Möbius strip: The strip twists 180° along its centre axis forming a 
continuous sur face.

x  =  [ r+s  cos ( ½ t)] cos t
y  =  [ r+s cos (½t)] sin t
z  =  s sin (½t) 
 

-w <= s <= w ,  0 <= t < 2*∏ 

B
Nauhan parametrinen esitys voidaan johtaa kuvan avulla.

The parametric equation of the strip can be derived from the picture.

C
Leikkaus lopullisesta kahden Möbiuksen nauhan muodostamasta rakenteesta. 
Lopullinen skripti muodostaa kolmiulotteisen rakenteen nauhan ympärille, 
joka on symmetrinen sen keskipisteen suhteen.

Section of the fi nal structure consisting of two Möbius strips. The fi nal script 
produces a three dimensional structure around the strip which is symmetrical in 
relation to its centre point.
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1
Skriptattaessa Möbiuksen nauhan peruskäyrä nähdään, 
että nauhalla on vain yksi reuna. 

The Möbius strip has only one edge.

2 
Peruskäyrälle muodostuva pinta on jatkuva.

The sur face created on the base curve is continuous.

3 
Luodaan peruskäyrälle n pistettä.

N amount of points are created along the base curve.

4 
Luodaan n pistettä kohtisuoraan nauhan keskiakselin 
suhteen.

N amount of points are created perpendicular to the centre 
of the axis.

5
Yhdistetään pisteet järjestyksessä.

Points are then connected with each other.

6
Syntyvä rakenne

The resulting structure
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Nauhasta rakenteeksi : Projektiot ylhäältä ja sivuilta
From strip to structure: Top and side projections 

Tavallinen Möbiuksen nauha

The original Möbius strip

Kahdesta Möbiuksen nauhasta muodostettu kappalemai-
nen sovellus. 

A variation created by using two interconnected Möbius 
strips.
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Kappalemaisen sovelluksen pinnat ovat muuttuneet osista 
koostuvaksi rakenteeksi.

The sur faces of the formed object have been turned into 
a structure.

Muuttamalla parametrien arvoja skriptissä saadaan erilaisia 
variaatioita. 

By changing the different parameters of the script, variations 
can be produced.



a
a

a

a

a

b

b

b

Rakenne pystytään tekemään vain kahdenlaisia osia (a ja 
b) käyttämällä. Liitoksia varten tarvitaan liitoskappaleet, 
joissa on riittävä toleranssi kierteen aikaansaamiseksi.

The structure can be built using only two kind of pieces 
(a and b) which require a cer tain tolerance to enable the 
twisting of the structure.



From the single-piece object we moved on to 

script the structure. Using poles a relatively 

simple structure was created. The pieces are 

placed either in between the edges (a) or 

along them (b). 2*n poles for both a and b 

which in total amounts 4*n poles are needed 

for the fi nished structure. 

By making small adjustments to the script 

and the construction the structure could for 

example be used as a pavilion.

Yhtenäisestä kappaleesta siirryimme lopul-

ta skriptaamaan itse rakennetta. Kehitimme 

melko yksinkertaisen rakenteen, joka koostuu 

sauvamaisista osista. Osat kulkevat nauhojen 

reunojen väleissä (a) tai reunojen mukaisesti 

(b), ja kumpaakin osaa tarvitaan rakenteeseen 

2*n kappaletta eli yhteensä 4*n kappaletta. 

Eräänlaisena sovelluksena rakenteelle voisi 

olla esimerkiksi paviljonkimainen tila, joka voi-

taisiin toteuttaa pienin muutoksin ja tarken-

nuksin. 









Muita töitä
Other Works
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Workshopin jälkeen opiskelijoiden kiinnos-

tus algoritmiseen työskentelytapaan on ollut 

jatkuvaa. Opiskelijat ovat hyödyntäneet siellä 

saatuja oppeja ja jalostaneet niitä omiin tar-

koituksiinsa sekä mielenkiinnon kohteisiinsa 

sopiviksi. He ovat jatkaneet aiheen tutkimista 

itsenäisesti ja käyttäneet taitojaan harjoitus- 

ja diplomitöissään sekä yleisissä kilpailuissa 

ja työelämässä. Algoritmisen ajattelutavan 

tarjoamat mahdollisuudet arkkitehtuuriin he-

rättävät jatkuvaa mielenkiintoa nuorten opis-

kelijoiden parissa.

The use of algorithmic methods in design 

projects has been constant after the workshop. 

Students have independently developed their 

skills fur ther and used them in their student 

projects, diploma theses, competitions and 

professional practice. The possibilities which 

are offered by using algorithmic methods in 

architectural design raise a continuous interest 

among the young students.
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Venevarasto
Dry Stack Storage

Annika Väisänen

Tämä diplomityönäni tekemä suunnitelma 

on veneiden korkeasäilytysvarasto Helsingin 

Jätkäsaareen. Jätkäsaaren entisen tavarasa-

taman tilalle tulee pääasiassa asuntoja, ja 

työssäni korkeasäilytysvarasto on sijoitettu 

alueen kaupallisen keskuksen viereen. Tila-

ohjelma koostuu noin 200:lle veneelle tarkoi-

tetusta varastosta, asunnoista, verstastiloista 

ja ravintolasta. Yhtenä projektin lähtökohta-

na oli sisällyttää skriptausta työhön, ja käytin 

algoritmisia menetelmiä julkisivurakenteen 

määrittelyyn. 

This project, which was my diploma thesis, is a 

design for a dry stack boat storage in Jätkäsaari, 

Helsinki. Jätkäsaari is a former harbour area 

at the southern edge of the city centre and 

it is planned to be redeveloped as a high 

density mixed use neighbourhood. The design 

consists of storage space for approximately 

200 motorboats, apar tments, workshops and 

a restaurant which is open to the public. The 

structure and facade of the building is designed 

using algorithmic methods and scripting.
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Rakenne on riittävän jäykkä kantaakseen itsensä lisäksi myös venehyllyt ja 
asunnot.

The facade structure is designed to be rigid enough to suppor t the apar tments 
as well as the boat storage facilities.

Kaksi sylinteriä on kiedottu yhteen nauhaan, joka tekee 360° kierroksen ensin 
toiseen ja sitten vastakkaiseen suuntaan. 

The structure wraps around two cylinders so that it fi rst makes a 360° turn in 
one direction and then 360° in the opposite direction. 

Asunnot

Apar tments

Varasto 67 veneelle

Storage for 67 boats

Ravintola

RestaurantBaari

Bar

Läpinäkyvä julkisivu

Transparent facade

Varasto 108 veneelle

Storage for 108 boats

Parkkihalli

Car park

Verstas

Workshop
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Aivan ensimmäiseksi pyrin löytämään opti-

maalisen tilajärjestelyn varastolle, joka myös 

istuisi hyvin ympäristöönsä. Käyttämäni sy-

linterin muoto on erittäin tehokas varastol-

le ja jättää keskelle tilan trukin työskentelyä 

varten. Massoittelun lähtökohtana oli siis en-

sisijaisesti rakennuksen käyttötarkoitus: va-

rastointi. Tavoitteenani oli myös luoda veis-

toksellinen muoto, joka näyttää muuttuvan 

eri kulmista tarkasteltuna.

The star ting point was to come up with an 

optimal layout for the boat storage and to 

develop a building form which would fi t well into 

the surrounding environment. The cylindrical 

shape is ideal as it creates an effi cient storage 

space layout and leaves enough room in the 

middle for the manoeuvring of a forklift truck. 

As well as coming up with an effi cient spatial 

layout the aim was also to create a sculptural 

form for the building.
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1
Muodostetaan pinta, johon skriptiä halutaan soveltaa.

A base sur face is created for the script.

u
v

3
Kennojen kulmapisteet sijaitsevat näillä käyrillä, ja käyrät 
jaetaan niiden mukaisesti. Lopulta vierekkäisten käyrien 
kulmapisteet yhdistetään toisiinsa järjestyksessä, jolloin 
syntyy hunajakennorakenne. 

The iso-curves are divided into honeycomb ver tices. 
Ver tices on the adjacent curves are then joined together in 
a specifi c order and the honeycomb structure is created.

2
Skripti jakaa pinnan v-koordinaatin suuntaisiin käyriin, 
“isocurveihin”. 

The script divides the sur face into iso-curves which run 
parallel to the direction of the v-axis.

u
v

u
v



108

The urban context of the site provided the 

justifi cation for the sculptural design, not 

perhaps usually associated with storage 

buildings. The transparent facades allow 

passers-by to see how the building is used 

and give the building fur ther character and 

identity. Algorithmic methods were used to 

calculate the structure of the façade which 

also serves as the load bearing structure for 

the boat storage as well as the apar tments. 

Having tested different patterns and scripts 

that reacted to the surface characteristics, 

the regular honeycomb pattern was chosen 

as it creates a rigid load bearing structure. 

The honeycomb also creates an interesting 

geometric pattern onto the building facades 

and gives character to the surrounding 

environment. 

Rakennuksen keskeinen ja näkyvä sijainti 

kaupunkikuvallisesti on antanut perusteen 

suunnitella käyttötarkoitustaan komeampi 

rakennus. Läpinäkyvä julkisivu kertoo ra-

kennuksen sisällä tapahtuvista toiminnoista 

ja houkuttelee uteliaan sisälle seuraamaan 

aktiviteetteja. 

Rakennuksen kantava julkisivu on ratkaistu 

algoritmisesti. Tutkittuani erilaisia ja eri ta-

valla pinnan muotoon reagoivia julkisivura-

kenteita päädyin tasakokoisen hunajakennon 

käyttöön. Se on erittäin jäykkä ja kantaa it-

sensä lisäksi myös venehyllyt ja asunnot. Ta-

sakokoisena se myös korostaa rakennuksen 

muotoa eikä luo perspektiiviharhoja. 
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Pinnan muoto vaikuttaa kennorakenteen tiheyteen.

Experimenting with the script: Here the thickness of the 
honeycomb depends on  sur face curvature.

Periaatepiirros kennojen liitoksesta.

A principle of joining the shells together.
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Voronoirakenne
Voronoi Structure
Toni Österlund

Voronoisolukko on matemaattisesti määri-

teltävä, heterogeenisen aineen luontainen 

tapa jakaantua soluihin. Sen rakenne on mää-

ritettävissä yksinkertaisen algoritmin avulla, 

ja se tarjoaa tehokkaan mahdollisuuden ra-

kenteiden optimointiin.

Puisen vororoirakenteen tarkoituksena oli 

tutkia luonnon omia menetelmiä rakenteel-

lisen optimoinnin aikaansaamiseksi sekä puu-

rakennustuotannon mahdollisuuksia moni-

muotoisen pintarakenteen luomiseksi.

Rakenne on toteutettu 12 millimetrin vane-

rista CNC-jyrsimällä. Jokainen solu on oma 

itsenäinen kehärakenteensa, joka on liimattu 

kohdistustappien avulla kokoon. Eri solut on 

kiinnitetty toisiinsa mekaanisella liitoksella.

The Voronoi diagram is a mathematically 

precise way to defi ne how heterogeneous 

matter divides itself into a cell structure. It 

is easily defi ned using a simple algorithmic 

formula and it can be used effectively to 

optimise structures in a design. 

By constructing a Voronoi structure out of 

timber it was possible to examine the potential 

for using this organic formula in optimising 

man-made structures. The project was also 

used to test the boundaries of the traditional 

timber manufacturing industries – identifying 

their potential for using some of the existing 

highly computerised machinery to produce 

freeform structures like this. 

The structure is made out of 12 mm CNC-

milled plywood. Each individual cell is glued 

together and fi xed with wooden pegs before 

being attached to its neighbouring cells with 

mechanical joints.
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1
Olemassaolevaan pintaan määritellään satunnaisten pistei-
den avulla tulevan rakenteen tiheys.

Create a sur face form and place a number of points onto it. 
The points will determine the density of the structure.

3
Polttopisteen avulla skaalataan ja kopioidaan voronoiso-
lukko, jolloin saadaan aikaiseksi rakenteen syvyys.

Use the focal point to scale and copy the Voronoi structure 
and to determine its dimensions.

2
Pisteiden avulla määritetään pinnalle voronoisolukko, joka 
seuraa pinnan topologiaa.

Determine the Voronoi structure on the sur face using the 
points. The Voronoi grid follows the sur face topology.

4
Kaksoissolukko yhdistetään rakenteeksi antamalla jokai-
selle solulle rakennepaksuus. Solut toimivat itsenäisinä 
rakenteellisinä kehinä.

Each cell forms an independent sub-structure and is 
dimensions are determined as par t of the larger structural 
grid.

F
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2
Tämä tehdään yhden pisteen kautta kaikille tarkastelualu-
een muille pisteille.

Using one fi xed point, repeat this using all other points in 
the area.

4
Kohdat 1-3 toistetaan jokaiselle tarkastelualueen pisteelle.

Repeat steps 1-3 by using every point in turn as the fi xed 
point.

5
Jokaisen solun seinämälle annetaan paksuus solun sisäpuo-
lelle. Eri seinämät liittyvät toisiinsa jiirikulman avulla.

Each cell is given a structural dimension by offsetting the 
outlines of the polygon towards the centre of the cell. 

1
Kahden pisteen kautta määritetyn janan keskipisteestä 
piirretään kohtisuora lävistäjä.

Draw a bisector perpendicular to a line determined by two 
points.

3
Viivat, jotka jäävät rajaavan alueen ulkopuolelle, poiste-
taan. Näin saatu monikulmio muodostaa tarkastelupisteen 
voronoisolun.

The resulting polygon is the Voronoi cell of the fi xed point. 
Lines which are left outside the polygon are removed.

Rakenteellisen voronoisolukon määrittäminen
Defining a structural Voronoi diagram
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Ligna
Eero Lundén & Toni Österlund

Ligna on Woodpolis Oy:lle suunniteltu 

100-prosenttisesti puinen paviljonki. Se yh-

distää luonnon omien kasvumekanismien lo-

giikan ja käyttäytymisen arkkitehtuuriin sekä 

moderneihin tuotantotapoihin. Paviljongin 

rakenne pyrkii luomaan vaikutuksen puiden 

muodostamasta vapaasta oksastosta ja nii-

den alle jäävästä metsäaukeasta. Se on pala 

digitaalisesti kasvatettua luontoa.

Ligna pavilion is a 100% timber structure 

designed for the Finnish company Woodpolis. 

It incorporates the logic and behaviour of 

natural growth models with architecture and 

modern fabrication methods. The structure 

strives to create the impression of a clearing 

in the woods with the branches forming a 

sheltering canopy. It is a piece of digitally 

grown nature.
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Paviljonki on konstruoitu käyttäen Astrid 

Lindenmayerin kehittämää L-systeemiä, joka 

simuloi kasvien rakennetta ja kasvua. Se 

koostuu 19 digitaalisesti kasvatetusta puusta, 

joten sitä voidaan pitää aidosti orgaanisena 

rakenteena, jonka lähtökohtana ei ole ollut 

luonnon matkiminen vaan sen simulointi. Pa-

viljonki koostuu yksittäisistä CNC-jyrsityistä 

puusauvoista, jotka liittyvät toisiinsa täys-

puisten tappiliitosten avulla.

The pavilion has been constructed using the 

L-system developed by Astrid Lindenmayer 

which simulates the structure and growth of 

plants. The L-system consists of 19 digitally 

grown trees so it can be considered as a truly 

organic structure, one that simulates rather 

than copies nature. The pavilion consists of 

individually CNC-milled pieces of timber 

which are connected to each other by timber 

pegs.
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Muuttujat: F
Vakiot: + -
n: 3
Alku: F
Säännöt:  F = F[-[+[-F][+F]]]
Kulma = 30°
Toisto = 19

Variables: F
Constants: + -
n: 3
Beginning: F
Rules:  F = F[-[+[-F][+F]]]
Angle = 30°
Repeat = 19
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Paviljongin täyspuiset tappiliitokset.

The distribution of the timber peg joints.
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Liitoksen prototyyppikokeiluja.

Testing different types of joint structures.
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Julkisivut

Facades
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Pohjapiirros

Plan

Leikkaus

Section
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Kuvia paviljongin rakenneanalyysista.

The structural analysis of the pavilion.
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Droste
Toni Österlund

Droste-efekti tarkoittaa visuaalista rekursio-

ta, missä kuvan pienempi versio sijoitetaan 

kuvan sisälle paikkaan, jossa sen luonnollises-

ti oletettaisiin olevan. Efekti saa aikaan päät-

tymättömän  sarjan kuvia, jossa vain resoluu-

tio rajoittaa pienimmän yksikön kokoa.

Katos on tehty hyväksikäyttäen rekursiota. 

Alkugeometria, tässä tapauksessa kolmio, on 

jaettu pienempiin osiin siten, että uudet osat 

ovat pienempiä versioita alkuperäisestä muo-

dosta. Muokkaamalla uusien osien sijoitusta, 

saadaan generoitua muoto, jonka tarkkuus 

riippuu vain rekursion sukupolvien määrästä.

Kokeilu on tehty theverymany:n1 esimerkin 

inspiroimana.

The Droste effect is a type of visual recursion, 

where a smaller version of an image is located 

inside of another image which in turn contains 

yet a smaller version of the image, etc. The 

effect results to an endless series of images, the 

only limitations being the size and resolution 

of the image.

The canopy structure is designed using 

recursion by dividing a triangle into smaller 

units which form smaller versions of 

themselves. By moving the new forms about 

to achieve desired effect, we end up with a 

shape of which complexity depends only on 

the number of recursions. 

The experiment has been made by the 

inspirational example of “theverymany”1.
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1
Alkuperäinen muoto, joka on jaettavissa osiin.

The original shape that may be divided into smaller units.

3
Tehdään kappaleesta kolmiulotteinen.

Create a three dimensional structure.

2
Kolmio jaetaan osiin yhdistämällä sen sivujen keskipisteet toisiinsa.

Divide the triangle by connecting the centre points of the edges.

4
Toistetaan vaiheet 2-3 jokaiselle uudelle syntyneelle kolmiopinnalle.

Repeat steps 2-3 for each new triangle.
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n = 0
1

n = 1
4

n = 2
16

n = 3
64

n = 4
256

n = 5
1024

n = 6
4096
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Paka Stadion
Eero Lundén

Paka Stadion on Nummenmäelle Turkuun 

FIFA:n standardien mukaan suunniteltu 13 

000 henkeä vetävä jalkapallostadion. Työn 

tarkoituksena oli tutkia algoritmien avulla 

suunniteltujen rakenteiden soveltuvuutta 

suuren mittakaavan rakenteeseen. 

Rakennuksen puinen kuorirakenne on 160 

metriä pitkä ja 45 metriä korkea. Kuori koos-

tuu tuhansista suorista sauvoista, jotka puo-

lestaan muodostavat keskenään tuhansia eri-

laisia liitoksia. Liitokset on luotu algoritmien 

ja skriptien avulla. Sauvojen jyrsintää varten 

tarvittava informaatio siirretään työstöase-

malle suoraan 3D-mallin avulla.

Paka Stadium is a design proposal for a new 

football stadium in Turku, Finland. As par t 

of the design process, new ways of using 

algorithm-based design methods in the design 

of large scale structures were explored. The 

stadium was designed for 13 000 people in 

accordance with the FIFA standards.

The shell structure which is 160 meters long 

and 45 meters tall is made out of timber. It 

consists of individual pieces of timber which 

are held together by thousands of different 

joints created with algorithms and scripting. 

The information for manufacturing the 

individual pieces is passed directly from the 

digital 3D-model to a milling machine.
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Stadionin rakennejärjestelmä perustuu L-sys-

teemiin, ja se on kehitetty Ligna-paviljongin 

yhteydessä kehitettyjen skriptien pohjalta. 

Rakenteen muotoa ja sitä ohjaavia algorit-

meja kehitettiin suunnitteluprosessin aikana 

testaamalla erilaisia rakennemalleja FEM-ana-

lyysin avulla(Finite Element Method).

Stadion kokonaisuudessaan koostuu maahan 

painetusta kraatterimaisesta katsomo- ja 

pelialueesta sekä algoritmien avulla suunni-

tellusta lehvästömäisestä kuorirakenteesta. 

Kuorirakenteessa sijaitsee jalkapalloon liitty-

mättömiä toimintoja kuten hotellihuoneita, 

toimistoja sekä asuntoja.

The structural system of the stadium is based 

on the logic of the L-system. The development 

of it was based on the discoveries made during 

the design process of the Ligna-pavilion. 

The form and the structure of the stadium 

were optimised during the design process 

by analysing different structural models 

using Finite Element Method (FEM) analysis 

software. 

The fi eld and the seating areas are pressed 

below the surrounding ground level, creating 

a crater-like space for different events. The 

upper par t which forms a heterogeneous 

wooden shell structure contains hotel rooms, 

apar tments and offi ces.



Vesipisaran muoto kuumennettaessa

The shape of a drop of water when heated up

Muoto alussa

Initial form

Stadionin sisemmän rakenteen ohjauspinnan lopullinen muoto

The fi nal surface form of the inner structure of the stadium

Stadionin ulomman rakenteen ohjauspinnan lopullinen muoto

The fi nal form of the outer structure of the stadium

Asemapiirros

Site plan
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Stadionin puurakenne

The structure of the stadium

Stadionin lopullinen rakenne päällystettynä 

The fi nal covered up structure of the stadium
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Apartments,
offi ces Restaurants Boxes Parking Services

Pohjapiirros 1. kerros

Level 1 plan

Level 2 Level 3 Level 4

Section Level 5 Level 6





140

Eri sauvakoot 

Component analysis

Yhteenveto sauvojen kestävyydestä

Stress analysis

Z-akselin suuntainen kuormitus

Structural loads along the z-axis

Ohjauspinnan jyrkkyys

The gradient analysis of the surface

Stadionin ulomman rakenteen muoto

The form of the external structure

X-akselin suuntainen momentti

Moment forces along the x-axis
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Rakenteen taipuma

Structural yield

Torsional voimat

Torsional forces

Global analyysi

Global analysis

Rakenteen muodonmuutos

Transformation of the structure

Normaalikuormitus

Load analysis, normal stress conditions

Rasitukset sauvakohtaisesti

Component specifi c stress analysis
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Alueleikkaus A-A

Area section A-A

Poikittaisleikkaus B-B

Section B-B

Pitkittäisleikkaus C-C

Section C-C



143

Julkisivu koilliseen

Northeast elevation

Julkisivu kaakkoon

Southeast elevation

Julkisivu lounaaseen

Southwest elevation

Julkisivu luoteeseen

Northwest elevation
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Tuulenpesä
Taphrina
Eva Haggrén

Pienen valoa vangitsevan paviljongin suunni-

telma on osa suurempaa harjoitustyötä, jossa 

tutkin valon synnyttämiä ilmiöitä luonnossa ja 

niiden soveltamista arkkitehtuuriin. Paviljon-

gin suunnittelemisessa pyrin hyödyntämään 

skriptauksen antamia mahdollisuuksia valon ja 

varjon vaihtelun tutkimiseen. Skriptaus mah-

dollisti eri rakennepaksuuksien ja tiheyksien 

aiheuttamien valon määrän ja laadun muutok-

sien tutkimisen. 

Paviljongin suunnittelualue sijaitsee lähellä 

Helsingin keskustaa Meilahden taidemuseon 

puistossa. Paviljonki on sekä museovieraiden 

että ulkopuolisten vierailijoiden käytössä. Ra-

kennus sijoittuu tontin korkeimpaan kohtaan, 

mistä se saa eniten valoa sekä tarjoaa kävijälle 

parhaat maisemat edessä avautuvalle meren 

lahdelle.

The design of this pavilion is par t of a larger 

project which is focused on researching the 

different natural light phenomena and how they 

may be applied in architecture. In designing 

the pavilion I wanted to make use of scripting 

in exploring how light and shadow work in a 

given structure. It was possible to calculate the 

effects of structural dimensions and densities 

on the quality and quantity of light as par t of 

the scripting process. 

The site is located in the Meilahti Art Museum 

park, near the centre of Helsinki. The pavilion 

is located at the highest point of the site 

where the light conditions and views over the 

sea bay are optimised. The pavilion is open to 

both museum visitors and the general public.  

Pavilion is located so that the first sun rays in 

the morning reach its entrance on east side. 



Asemakuva

Site plan
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1
Valitaan haluttu viiva ja jaetaan se osiin. Lisätään jakokoh-
tiin pisteet

Create a suitable baseline. Divide it into a number of 
sections and mark with points.

2
Muodostetaan jakopisteisiin ellipsit , jotka kiertyvät ja 
muuttavat kokoaan halutussa suhteessa.

Create an ellipse at each point. Rotate and scale to achieve 
the desired form.

3
Muodostetaan elliptisille kehille haluttu määrä pistesarjoja.

Using points mark paths onto the sur face of the elliptical 
form.

4
Muodostetaan käyrät pisteiden lävitse ja pursotetaan ne 
sylinterimäisiksi tuubeiksi

Conver t paths to curves and give a structural dimension 
to them. 

5
Muodostetaan sylinterimäisiä tuubeja haluttu määrä 
halutuilla paksuuksilla, 

Create a desired amount of these cylindrical tubes of 
varying radius and length. 

6
Poistetaan ylimääräiset apukäyrät. Jäljelle jää valmis 
rakenne.

The fi nal outcome after removing excess curves.

Skriptin vaiheet
Different phases of the script
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C
Hyvin harva rakenne päästää paljon valoa lävitseen, ja
tilan intensiteetti heikkenee.

A very loose structure makes for a much lighter and less intense interior.

A
Hyvin tiheä rakenne päästää vain vähän valoa lävitseen. Yleisilme
on pimeähkö mutta tilan intensiteetti vahva.

A very dense structure allows only a small amount of light through into the
interior. The atmosphere is quite shady and the spatial experience intense.

B
Vähän harvennettuna rakenne päästää enemmän valoa sisätilaan säilyttäen 
kuitenkin tilan intensiteetin.

A slightly looser structure lets more light through whilst maintaining the 
intensity of the space.



Paviljonki on asemoitu niin, että auringon 

ensimmäiset säteet osuvat rakennuksen itä-

päätyyn ja sisäänkäynnin tienoille ja viimeiset 

säteet kohti rakennuksen ulos maisemaan 

avautuvaa länsipäätyä.

Paviljongista on tarkoitus muodostua pysähty-

mis- ja kohtaamispaikka kiireisille kaupunkilai-

sille idyllisessä ympäristössä. Kokonaisuudes-

saan paviljonki antaa mahdollisuuden kokea 

valoa sen kaikissa nyansseissaan ja korostaa 

valon hetkellistä olemusta pelkällä olemassa-

olollaan. 

During the day the sun travels around pavilion’s 

southern side until in the evening it catches the 

other end. 

The pavilion has been oriented so that the 

morning sun lights up the entrance. During the 

day the sun travels around the pavilion setting at 

the other end where the surrounding landscape 

can be viewed at leisure. 

The pavilion provides an idyllic place for 

relaxation and meeting friends away from the 

stress of urban life. Creating a space which 

enables experiencing all the different nuances 

of light makes it possible to contemplate the 

temporal and transient qualities of it in a 

peaceful setting. 



Paviljongin pohjakaavio

Plan of the pavilion





Pavillion’s structure

1. Willow or similar thin, fl exible timber material

2. Suppor ting structures, to be removed 

3. Glass sur face with its own suppor ting structure

Paviljongin rakenne

1.   Paju tai muu vastaava ohut, taipuisa puumateriaali

2. Tukikehät, jotka poistetaan rakenteen val-   
    mistuttua

3. Lasikansi, kannatettu omilla rakenteilla

Paviljonki rakentuu pajusta tai vastaavasta 

ohuesta puumateriaalista, joka seittimäisesti 

kietoutuu rakennusvaiheessa teräskehien ym-

pärille. Kehät poistetaan paviljongin valmistut-

tua. Rakennuksesta muodostuu kylmäraken-

teinen tila, joka elää vuodenaikojen mukaan 

elinkaarensa loppuun ja sen jälkeen häviää. 

The pavilion is made out of willow or a similar 

flexible timber material which is wrapped 

around a steel frame and fixed in place. The 

supporting frame is then removed. Being an 

outdoor structure the pavilion is exposed to 

the changing weather conditions and seasons. 

The idea is that It will be allowed to slowly 

deteriorate and eventually collapse and 

disappear into the landscape. 
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Niegla
Eetu Arponen
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Niegla oli ehdotus Habitare 2009-muotoilu-

kilpailuun2. Tehtävänä oli suunnitella puinen 

sauna, jonka koko olisi korkeintaan 3x3x3 

metriä.

Ehdotus perustuu yksinkertaiseen raken-

teeseen, joka muodostuu standardimittaisia 

lankkuja kehinä toistensa päälle pinoamalla. 

Yläosastaan sauna on täydellinen neliö mut-

ta hajoaa alapäätä kohti satunnaiseksi.  Näin 

saunan alaosaan muodostuu askelmia ja oles-

kelutasoja eri korkeuksille sekä kulkuaukko.

Sauna voidaan rakentaa ilman erillisiä liitoso-

sia yhtä salvosdetaljia käyttämällä. Liitoksissa 

on kuitenkin satoja eri geometrioita, jotka 

ratkaistaan tarkoitusta varten valmistellulla 

skriptillä. Tämä informaatio voidaan välittää 

edelleen puuntyöstökoneelle, joka jyrsii ja 

numeroi yksilölliset osat. Näistä osista sauna 

on helppo kasata käsin.

Niegla was designed as an entry into the 

Habitare 2009 design competition2. The brief 

was to design a wooden sauna no bigger than 

3x3x3 meters.

The proposal is based on a simple structure 

which consists of creating a square like space 

by piling planks of wood on top of each other. 

The top of the structure is a perfect square 

which gradually breaks up towards the ground 

level where steps, seating and a doorway are 

created. 

The structure can be built using a traditional 

carved log joint. A computer script was 

developed specifi cally to resolve all the 

different geometries of the joints. The script 

can then be used to manufacture the different 

joints using robotic timber processing 

machinery after which it is relatively simple to 

construct the sauna manually.



ILMA JÄÄ TIIVIISEEN YLÄOSAAN

MASSIIVINEN
LÄMMÖNERIS

TUULETUS TAPAHTUU 
HARVAN ALAOSAN KAUTTA

Tuuletus ta
osan rakoje

va kuuma ilma 
yläosaan

Massiivinen
lämmöneri

SISÄÄNKÄYNTI

KEKOKIUAS
LATTIATASO

DOSTUU OLESKELUTASOJAja alaslaskutasoja

Kekokiuas 

Sisäänkäynti

LASIKATTO PÄÄSTÄÄ 
LUONNONVALON SISÄÄN

Lasinen katto päästää 
luonnonvalon sisään

Järjestys

Sattuma
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Istuimet

Seating

Sisäänkäynti

Entrance

Järjestys

Order

Sattuma

Disorder

Lasikatto päästää luonnonvalon sisään.

A glass roof lets in natural light.

Kylmä ilma vaihtuu 
alaosan rakojen kautta.

Cold air circulates through
the slots at the bottom.

Kuuma ilma jää 
tiiviiseen yläosaan.

Hot air is retained.

Kekokiuas

Stove

Puu eristeenä.

Timber functions 
as insulation.



156



60 59 58 57 56 55

54 53 52 51 50 49

48 47 46 45 44 43

42 41 40 39 38 37

36 35 34 33 32 31

30 29 28 27 26 25

24 23 22 21 20 19

18 17 16 15 14 13

12 11 10 9 8 7

6 5 4 3 2 1

157



3000mm

3000mm

3000mm

2200mm

3000mm

Vaakaleikkaus

Horizontal section

Pystyleikkaus

Vertical section

158



Kokeita satunnaisuudella

Experiments with randomness
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Kehrä
Spin 

Tuulikki Tanska & Milla Parkkali

Projektimme koostuu kahdenlaisesta raken-

nelmasta: puurakenteisesta, verkkomaisesta 

tilasta, kehrästä, sekä sinne johdattavasta 

hirsirakenteisesta polusta. Hirsipolku mukai-

lee maastomuotoja muodostaen varrelleen 

paikkoja pysähtyä. Matkan päätteeksi polku 

johtaa kulkijan tilaan, jossa voi viivähtää keh-

rätyn rakenteen sisäpuolella. 

Työn taustalla on toimeksianto Kärsämäen 

kuntaan sijoitettavaksi puurakennelmaksi. 

Kehrä on yksi osa toimeksiannon muoto- ja 

tilatutkielmista.

Our project consists of two par ts: A pavilion 

with a woven-like structure constructed of 

wooden rods and a timber-built pathway 

leading inside it. The timber pathway adapts 

the topography of the site creating also places 

to sit and relax. In the end the pathway leads 

the visitor inside the caterpillar-shaped space 

providing a place to stay.

Spin was designed on an assignment as a sketch 

(as a par t of a project) for a wooden structure 

in the municipality of Kärsämäki, Finland.
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1
Alkupinnasta muodostetaan leikkauskäyrät suoran pinnan 
avulla.

Slice the sur face into curves using a straight sur face.

2
Leikkauskäyriä pitkin piirretään polyline-viiva, jonka 
päätepiste etenee joka käyrällä tietyn etäisyyden verran 
edelliseen käyrään verrattuna.

Draw a polyline along the curves.  Each point in the polyline 
moves a cer tain amount on the curve compared to the last.
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3
Suljetaan päädyt osittain yhdistämällä toisiaan lähellä 
olevien polyline-viivojen pääte- ja alkupisteet viivalla.

Close the edges par tly by joining the closest end- and 
star tpoints of the polylines with a line.

4
Lopuksi käytetään loft- komentoa ja luodaan pinnat viivojen 
ympärille.

Finally a loft surface is created for each polyline.

Kehrän rakenne koostuu suorista puukappa-

leista, jotka liittyvät toisiinsa sormiliitoksin. 

Rakenne muodostetaan skriptillä, joka ensin 

jakaa pinnan poikittaissuuntaisiin leikkaus-

käyriin. Leikkauskäyriä pitkin piirretään vii-

vat, jotka kiertyvät muodon ympärille ja jois-

ta muodostetaan pintakappaleita. Säätämällä 

leikkauskäyrien tiheyttä rakenteelle voidaan 

luoda aste-eroja, joissa rakenne harvenee, ja 

sisätilaan avautuu enemmän näkymiä ja va-

loa.

The pavilion is built from straight wooden 

rods connected by fi ngerjoints.  The structure 

is created with a script: at fi rst the surface is 

divided into section curves and polylines are 

drawn along them. Tubes are created from 

the polylines spiraling around the geometry. 

Variations of density in the structure are 

generated by fl uctuating the range of the 

section curves.  For example in the middle 

the structure is more open, and the interior 

offers more light and varying views into the 

surrounding landscape.  
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1
Valitaan pinta ja muodostetaan pinnan reunakäyrät.

Select a sur face and generate the edge curves of sur face.

3
Muodostetaan pisteistä käyrät.

Create curves from the points.

2
Reunakäyrät jaetaan pisteillä ja siirretään pisteitä halutun 
etäisyyden verran z- akselin suhteen.

Mark the edge curves with points and move the points 
desired lenght along z-axis.

4
Käyristä luodaan pinnat loft-komennolla.

Loft the curves with each other.
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Hirsipolun alkuperäinen idea on peräisin Miia 

Mäkisen ja Milla Parkkalin piha- ja ympäris-

törakentamisen kilpailun ehdotuksesta ”Hir-

simatto”. Rakenne koostuu cnc- jyrsimellä 

muotoon leikatuista puukappaleista. Vaijerit 

puurakenteen sisällä yhdistävät puukappaleet 

toisiinsa ja tekevät rakenteesta jäykän. 

Skriptiä voidaan käyttää erilaisiin pintoihin ja 

käyriin, ja sitä on myös mahdollista hyödyn-

tää luotaessa reitti, joka noudattaa maasto-

muotoja. Muotoilemalla alkupintaa tai käyriä 

polun varrelle voidaan muodostaa penkkejä 

ja tasoja istuskelu- ja kohtaamispaikoiksi.

Originally the idea for the timber-path came 

from a proposal for a competition of garden 

and landscape design called “Log rug” designed 

by Miia Mäkinen and Milla Parkkali.  It is built 

from logs that have been milled in the edges 

to the correct angle. Cables hold the structure 

together and make it rigid.

The script can be used in different surfaces and 

it can also be applied in creating a route that 

follows the topography of the site. Places for 

sitting and meeting can be created by designing 

the surface that the script is applied on.







Kudos
Sauli Kosonen, Sami Logren, Olli Metso, Ville Rautiainen, Tuulikki Tanska, Toni 
Österlund & authors

Kudos on Generate - From algorithm to struc-

ture -näyttelyyn suunniteltu läpikuljettava ra-

kenne, joka koostuu valkoiseksi ja mustaksi 

laminoiduista vanerilevykehistä. Kehät liitty-

vät toisiinsa levyihin jyrsittyjen lovien koh-

dalta, ja yhteen liitettyinä kehät muodostavat 

jäykän rakenteen. Yksittäiset levyt on kiin-

nitetty toisiinsa saranoin, jolloin kehät ovat 

irralleen otettuina kokoon taittuvia. Levyjen 

leveydet ja levyjen väliset kulmat vuorotte-

levat joka toisen kehän kohdalla leveämmän 

ja jyrkemmän sekä kapeamman ja loivemman 

välillä. Lisäksi kehien siksak-liike kiertyy pit-

kittäin rakenteen ympäri muodostaen kiin-

nostavan, spiraalimaisen muodon.

Kudos is a through-passage structure that was 

designed for the exhibition Generate - From 

algorithm to structure. It is an orbicular shape 

made of black and white laminated plywood 

coils. Adjacent coils are joined together with 

a notched joint which stiffens the structure. 

The plywood slabs are joined with hinges 

so that when taken apar t each circle can be 

folded into a neat stack. The width and angle 

of the slabs alternate on every second coil. 

The zigzag-shape of the coils rotate lengthwise 

around the structure, creating an interesting 

spiral shape.
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4
Luodaan ääripisteiden välille suorat viivat, jotka merkitsevät 
levyjen linjat.

Create straight lines between the peak points to mark lines for 
slabs.

2
Luodaan tila-analyysin pohjalta muoto ja leikataan se siivuiksi.

Create a shape based on the spatial analysis and slice the shape.

6
Tehdään levyille paksuutta ja muotoillaan sarana- ja leikkauskoh-
dat kohtaamaan toisensa tarkasti. 

Add thickness to the slabs and cut slots for slab intersections 
and hinges.

3
Luodaan syntyneitä leikkauskäyriä pitkin  sinikäyrä, jonka ylä- ja 
alahuippupisteet tallennetaan muistiin.

Add a sine curve along the section curves and save its highest and 
lowest peak points.  

5
Luodaan levypinnat pursottamalla viivoista molempiin suuntiin 
niin, että levyt ulottuvat lomittain.

Loft the slabs in both directions starting from the straight lines. 
The slabs are lofted so that they interlock.

1
Analysoidaan näyttelytila näkymien (a) ja näyttelykierron (b) 
kautta.

Analyze the exhibition space for views (a) and routes of the 
exhibition (b).

a

b
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Jälkisanat
Afterword

The role of the new generation of architects 

is either to adopt the principles and practices 

set by the previous generations or to challenge 

them. It is unlikely to expect a paradigm shift 

to originate from within the established 

organisations and institutions, although 

small changes in direction and steps forward 

can for tunately be detected. It is very rare 

however, to witness the new generation of 

architects uniting and vociferously demanding 

a change of approach.

Attitude over style

The previous time the young generation 

raised their heads took place in the 1980s 

when the Oulu School1 emerged. At that time 

dissatisfaction focused on the rigidness of the 

modular system and the overall lack of choice 

in architectural thinking and practice. The new 

approach was a local, northern, interpretation 

of ideas which had an international foundation. 

One of the slogans was: “Attitude over style.”2 

Although times have changed and the roots of 

dissatisfaction are different from those nearly 

three decades ago, a common denominator 

remains: Change of approach in the design 

process.

Uuden arkkitehtipolven osana on joko omak-

sua tai kiistää edellisten sukupolvien raken-

tamat arkkitehtuurin sisällöt ja käytännöt. 

Asemansa vakiinnuttaneiden organisaatioi-

den tai instituutioiden sisältä on epätoden-

näköistä odottaa radikaaleja avauksia. Pieniä 

kehitysaskeleita ja korjausliikkeitä on onnek-

si jatkuvasti havaittavissa. Mutta vain harvoin 

arkkitehtiopiskelijat tai nuoret arkkitehdit 

lausuvat tyytymättömyytensä isoon ääneen 

ja vaativat asenteenmuutosta.

Asenne ei tyyli

Edellisen kerran nuori polvi avasi ääntään 

80-luvulla Oulun koulun1  tiimoilta. Silloin tyy-

tymättömyys kohdistui ajan arkkitehtuurin 

vaihtoehdottomuuteen ja moduulikoordi-

naatiston jäykkyyteen. Uudella asenteella oli 

kansainvälinen tausta, mutta tulkinta oli pai-

kallinen, pohjoinen. Yksi ilmiön iskulauseista 

oli ”Asenne ei tyyli”2.  Vaikka aika ja tyyty-

mättömyyden taustat ovat nyt toiset kuin lä-

hes kolme vuosikymmentä sitten, yhteiseksi 

nimittäjäksi kirkastuu hakemattakin asenteen 

muutos. Algoritmisen arkkitehtuurin kipinän 

Suomessa herättänyt, Oulussa arkkitehtuu-
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The group of young architects and students 

based in Oulu have sparked the interest in 

algorithmic architecture in Finland. They 

criticise the confl icts which exist between the 

design and construction processes of visually 

impressive and structurally complex and organic 

buildings. Having gained work experience with 

some of the leading architecture practices in 

Finland as well as internationally the students 

have witnessed problems which rise when 

complex organic designs are being built 

using  traditional construction methods. The 

drive for this paradigm shift in approach lies 

primarily within the possibilities inherent in 

the use of algorithmic design methods which 

enable the combining of complex spatial and 

structural designs with production.

Even internationally the use of algorithms 

in design is a relatively new phenomena. 

Regardless of the excitement which exists 

among the students in Oulu, the new design 

methods and change in design approach 

are not viewed without critique. First and 

foremost they are seen as new, additional tools 

for design. “Algorithmic architecture is  not a 

new trend or fashion in architecture, even as a 

name it is slightly misleading.”3 The design and 

construction methods can not necessarily be 

detected by looking at the outcome. Therefore 

one can not always tell whether a project is 

designed using algorithmic architecture or 

not. Often however the exciting possibilities 

presented by the new tools can be initially 

overwhelming and the resulting designs 

become distinctively complex and organic. 

Having taken this tendency into account 

at the outset, the works presented in this 

book Generate - From algorithm to structure, 

have deliberately been directed towards 

structural expression and architecture. The 

fi rst structural experiments have been built 

using timber and plywood. The use of timber 

based materials and the strive to be practical 

can easily be seen as the characteristics of a 

ria opiskellut, nuorten arkkitehtien ja arkki-

tehtiopiskelijoiden ryhmä kritisoi ristiriitaa 

näyttävien, usein monimuotoisten, rakennus-

ten suunnittelu- ja toteutusprosessien välillä. 

Suomalaisissa ja kansainvälisissä eturivin toi-

mistoissa työkokemuksensa hankkinut suku-

polvi on käytännössä nähnyt ongelmat, joita 

syntyy kun lennokkaat suunnitelmat yritetään 

toteuttaa perinteisten rakentamisprosessien 

puitteissa. Algoritmiavusteisen suunnittelun 

mahdollisuudet yhdistää monimutkaisten 

tilojen ja rakenteiden synnyttäminen ja tuo-

tannon tietokoneavusteiset työstömenetel-

mät yhdeksi prosessiksi viitoitti tietä ryhmän 

haluamalle asennemuutokselle. 

Arkkitehtuurin saralla algoritminen suunnit-

telu on kansainvälisestikin nuori ilmiö. Lähes 

hurmoksellisesta innostuksesta huolimatta 

Oulusta valmistuvat nuoret näkevät uuden 

suunnittelutavan asenteenmuutoksen ohel-

la, viileän kriittisesti, ennen kaikkea uutena 

työvälineenä. ”Algoritminen arkkitehtuuri ei 

ole tyylisuuntaus tai muoti-ilmiö arkkiteh-

tuurissa, nimenäkin se on hieman harhaan-

johtava.”3  Algoritmiavusteisesti suunnitellun 

ja toteutetun kohteen visuaalisen ulkoasun 

perusteella ei voi päätellä kohteen suunnit-

telu- tai työstötapaa. Tosin uuden työkalun 

lähes rajattomilta tuntuvat mahdollisuudet 

vievät suunnittelijat alkuinnostuksessa hel-

posti mennessään ja visuaalinen monimutkai-

suus antaa leiman koko työskentelytavalle. 

Tietoisena tästä ongelmasta Generate - From 

algorithm to structure -kirjan töiden suuntana 

on pyrkimys arkkitehtuuria lähellä olevaan 

rakenteellisuuteen. Ensimmäisten toteutet-

tujen rakenteellisten kokeilujen materiaalina 

on ollut puu ja vaneri. Käytännölliset tavoit-

teet ja puumateriaalin käytön voi luontevasti 

nähdä pyrkimyksenä kansainvälisen ilmiön 

pohjoiseksi tulkinnaksi.

Monissa kirjan kohteissa on otettu lähtö-

kohdaksi teemoja biologiasta ja luonnosta: 
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northern interpretation of an international 

phenomena.

The star ting points for many of the projects 

presented in this book are taken from nature 

and biology: The cell structure of timber 

seen through a microscope, a honeycomb 

structure, compositions formed by ice 

rafts, a woven shell structure or the fractal 

branching of trees or plants. Being inspired 

by natural forms or metaphors is hardly 

new in the fi eld of architecture. However, in 

algorithmic design, complex organic forms 

mainly result from the use of mathematical 

formulae which are the basis for algorithmic 

forms. The apparent freedom of form is thus 

fairly superfi cial. However, the designers do 

not seem to feel the use of mathematics as 

restricting creativity. “Algorithmic architecture 

makes many demands on the designer: Ones 

own intuitive and creative inputs are less easily 

detected when reason becomes a par t of 

design. Despite this, architectural expression 

does not die. It simply takes on different 

forms, ones which are appropriate to the 

present era.”4

The examples presented in Generate - From 

algorithm to structure demonstrate only a small 

number of possible applications of algorithmic 

design methods in the fi eld of architecture. 

As set out in the title, this book focuses on 

presenting designs for physical structures 

and installations. The subject fi eld is vast and 

will give rise to research and development 

projects for years to come. Recently some 

examples of the possible use of algorithms in 

the urban context are emerging. Lighting in 

urban areas for example can be designed to 

react to changing conditions or situations by 

using genetic algorithms and interdisciplinary 

cooperation. There are also emerging examples 

of projects where natural conditions of the site 

such as prevailing winds or sea currents are 

being used as inputs in the algorithmic design 

mikroskoopin läpi nähty puun solukkoraken-

ne, hunajakenno tai jäälauttamuodostelma, 

heinän tähkän tai puun oksiston fraktaalinen 

haarautuminen tai kehrätty kotilorakenne. 

Sinänsä luonnonmuodoista tai -vertauskuvis-

ta kiinnostuminen ei ole uutta arkkitehtuurin 

alalla. Algoritmiavusteisessa suunnittelussa 

monimutkaisten luonnonmuotojen käyttämi-

nen selittyy algoritmisten muotojen perus-

tumisella matemaattisiin sääntöihin. Muodot 

ovat vain näennäisesti vapaamuotoisia. Teki-

jät eivät näytä kokevan matemaattisuutta tai-

teellista tulkintaa ja eläytymistä kahlitsevana 

tekijänä. ”Algoritminen arkkitehtuuri vaatii 

paljon myös arkkitehdilta: oma intuitiivinen 

ja taiteellinen panos on vaikeammin jäljitettä-

vissä kun järjelliset syyt otetaan osaksi muo-

donantoa. Arkkitehtuurin ilmaisukeinot eivät 

silti katoa, ne vain ovat erilaisia niin kuin jo-

kaisena aikana kuuluu ollakin.”4

Generate - From algorithm to structure -kirjan 

esimerkeissä on esitetty vain pieni osa al-

goritmisen suunnittelumenetelmän sovellu-

tuskohteista arkkitehtuurin saralla. Kirjassa 

on nimensä mukaisesti keskitytty fyysisten 

rakenteiden ja rakennelmien tuottamiseen. 

Tällä osa-alueella riittää varmasti pitkään 

paljon kehitettävää ja tutkittavaa. Lyhyenä 

ajanjaksona on ilmennyt kiinnostavia avauksia 

esimerkiksi algoritmien käytöstä kaupunkiti-

lan suunnittelun kontekstissa. Geneettisten 

algoritmien ja poikkitieteellisen yhteistyön 

avulla kaupunkitilan valaistusta voidaan suun-

nitella ja ohjata muuttuviin olosuhteisiin ja 

tilanteisiin mukautuvaksi. Vireillä on myös 

hankkeita, joissa rakennuspaikan luonnon-

olosuhteita, kuten merivirtoja ja vallitsevia 

tuulensuuntia hyödynnetään rakennuksen 

algoritmiavusteisessa muodonannossa. Nämä 

muutamat esimerkit ovat vasta ensiaskelei-

ta uuden asenteenmuutoksen alkumetreillä. 

Asenteenmuutoksen juurruttaessa aseman-

sa, tietotaidon levittäytyessä laajemmalle am-

mattikunnan sisällä ja yhteistyön lisääntyessä 
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tieteenalojen välillä luontevia, arkkitehtuuri-

suunnittelua hyödyttäviä sovellutuskohteita 

löytyy varmasti paljon lisääkin.

Saatteeksi

Innostus algoritmiseen suunnitteluun virisi 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla 

opiskelijavetoisesti, from bottom up –periaat-

teella. Keväällä 2007 Eero Lundénin ja Toni 

Österlundin syventävien opintojen työn esit-

telyssä ymmärsin itse, ettei kyse ole vain kah-

den opiskelijan yksittäisestä opinnäytteestä, 

sillä innostus algoritmeihin näytti leviävän 

pienen epidemian lailla. Saman syksyn algorit-

misen arkkitehtuurin workshop5, opettajana 

Toni Österlund, keräsi yhteen innostuneen 

ydinjoukon. Taitojen kehittyessä nälkä kasvoi 

ja syntyi ajatus, ettei algoritmisen arkkiteh-

tuurin opiskelu saa loppua tähän. Opiske-

lijoilla oli kova halu saada töitä esille myös 

3D-muodossa. Yliopistolla ei ollut resursseja 

niin perusteellisen näyttelyn toteuttamiseen, 

julkaisusta puhumattakaan. Koska olin ollut 

jo kätilöimässä algoritmisen arkkitehtuurin 

workshopia, ajattelin, että miksi emme voisi 

työryhmänä hakea rahoitusta jatkohankkeille. 

Käännyimme apuraha-anomuksen muodossa 

Suomen Kulttuurirahaston puoleen ja saim-

me sieltä päätukijan Generate - From algorithm 

to structure –nimeä kantavaan seminaariin, 

näyttelyyn, kirjaan ja uusiin workshopeihin. 

Opiskelijoiden algoritmi-innostus on haas-

tanut miettimään myös yliopistoinstituution 

edustajana ja opettajana suhdetta uusiin ilmi-

öihin ja oppimiseen. On rehellisyyden nimissä 

todettava, että vaikka olenkin Algoritminen 

arkkitehtuuri -työryhmän vastuullinen johta-

ja, roolini on lähinnä tuottajan rooli, sillä en 

itse hallitse skriptausta tai muita algoritmisen 

suunnittelun työkaluja. Välillä on tuntunut 

jopa hieman kummalliselta olla ohjaajana har-

joitustöissä, joiden sisällölliset kysymykset 

process. These examples represent only the 

fi rst steps along the path of the new approach 

in architecture. As the paradigm shift slowly 

takes place, skills and knowledge spread among 

the practitioners and interdisciplinary fi elds 

as a result of which many more applications 

which will benefi t architectural design will no 

doubt be discovered.

Last but not least

The initiative and the interest in using algorithms 

in architectural design at the University of Oulu 

Department of Architecture grew bottom up, 

from within the student community. When 

Eero Lundén and Toni Österlund presented 

their design and research projects in the 

spring of 2008 I immediately realised that this 

was more than just a one off project. The 

enthusiasm in algorithmic architecture was 

clearly much wider and begun to spread like 

wildfi re. A workshop5 organised during the 

fall of 2008 with Toni Österlund as teacher, 

gathered together an excited crowd of 

students. As the skills progressed, interests 

and ambitions grew and it was soon realised 

that research into algorithmic architecture had 

to continue. Students also had a real need to 

see their works in 3D format. Unfortunately 

the University did not have funds to organise 

an exhibition, let alone publish a book. As I 

had already been involved in organising the 

workshop and seen the outcomes at fi rst hand 

it seemed like a good idea to set up a project 

group and apply for external funding. We 

made an application to the Finnish Cultural 

Foundation which was successful. It is thus 

that we are now able to publish this book 

Generate - From algorithm to structure, hold a 

seminar put up an exhibition and organise new 

workshops.

The enthusiasm of the students in the use of 

algorithms has also made me, as a teacher and 
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a representative of the University, consider my 

role in relation to such new phenomena and the 

learning process. In all honesty I must confess 

that whilst being the head of the Algorithmic 

Architecture Project Group, my role is merely 

that of a producer as I do not have the skills to 

use algorithms as a tool for design. At times it has 

felt odd to be assisting students with their design 

projects which have been in essence outside my 

own skill base. As a result I have only been able to 

comment on the form and structure of the designs 

rather than the design process as such. In practice I 

have had much help from Toni Österlund who has 

been the only person at the Department whose 

skills have been suffi cient to review projects 

designed using algorithmic methods. The situation 

is simultaneously remarkable and distorted. 

It is remarkable that the University engenders 

students who are able to independently follow 

international trends, develop the necessary skill 

base and adapt a new tool for design. The skills 

of the few individuals are passed around creating 

enthusiasm and are eventually transformed into a 

resource for the entire academic community. As 

teachers we should be content as new methods 

of learning and the community based use of 

information and communication technologies are 

being used by the students voluntarily. 

What makes it distorted is that it this leaves the 

University as an institution solely the role of being 

the guardian. I believe that the student led approach 

is just an initial phase as the new phenomena turns 

out to be something more than a passing trend 

and one way or another takes its place within the 

Architectural Department. In a way however, the 

student led learning process acts as a pioneer in 

showing a way towards an open and progressive 

organisation structure.

Oulu 23.8.2009

Aulikki Herneoja

ovat olleet oman osaamisalani ulkopuolella ja 

vain työn muotoa ja rakennetta on osannut 

kommentoida. Käytännössä monia viimeai-

kaisia algoritmisia suunnittelumenetelmiä 

hyödyntäviä töitä on ohjannut vertaistukipe-

riaatteella Toni Österlund, sillä hän on ollut 

osastolla ainoa, jonka tietotaidot ovat riit-

täneet tehtävään. Tilanne on samanaikaiseti 

hieno ja nurinkurinen. 

Mielestäni on hienoa, että yliopiston suojis-

sa kasvaa kansainvälisestä uudesta ilmiöstä 

innostuneita opiskelijoita, jotka osaavat itse-

näisesti hakea kansainvälisiltä areenoilta uut-

ta tietoa ja opetella uuden suunnittelutyöka-

lun. Yksilöiden osaaminen muuttuu yhteisön 

voimavaraksi, kun opiskelijat innostavat ja 

opettavat opiskelijakollegojaan. Opettajina 

voimme olla tyytyväisiä, sillä nykyaikaisen 

oppimisen menetelmät, yhteisöllinen oppi-

minen ja tieto- ja viestintäteknologioiden 

hyödyntäminen, ovat opiskelijoiden käytössä 

omaehtoisesti. 

Nurinkuriseksi tilanteen tekee tunne insti-

tuutiosta pelkkänä sateenvarjon pitelijänä. 

Uskon, että opiskelijavetoinen vertaisopet-

taminen on vain ylimenokausi, ja uusi ilmiö 

osoittautuu muuksikin kuin ohimeneväksi 

muoti-ilmiöksi ja vakiinnuttaa tavalla tai toi-

sella asemansa myös arkkitehtuurin osaston 

sisällä. Se viitoittaa osaltaan osaston tietä 

kohti oppivaa ja avointa organisaatiokulttuu-

ria.

Oulussa 23.8.2009

Aulikki Herneoja
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