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Hetkinen, ajoneuvomuotoilu, mi-
ten se liittyy konealaan?

”Ajoneuvomuotoilija suunnitte-
lee kaikenlaisia ajoneuvoja polku-
pyöristä valtamerilaivoihin, myös 
työkoneita kuten traktoreita”, ker-
too Lahden ammattikorkeakoulun 
Muotoilu- ja taideinstituutin ajo-
neuvomuotoilun vastuuopettaja 
Lassi Kaikkonen.  ”Monilla on sel-
lainen harhaluulo, että ajoneuvoil-

la tarkoitetaan henkilöautoja. Au-
tot ovat vain pieni osa sitä.”

Ajoneuvomuotoilijan koulutus 
Lahden ammattikorkeakoulussa 
kestää neljä vuotta. Laajuudeltaan 
tutkinto on 240 opintopistettä. Ky-
seessä on varsin uusi koulutusoh-
jelma, sillä ensimmäiset opiskelijat 
aloittivat vasta syksyllä 2011.  En-
simmäiset suomalaiset ajoneuvo-
muotoilijat pääsevät kilistelemään 

Konealan koulutuspaikkoja on taas yhteishaussa 
tarjolla. Kävimme tutustumassa ajoneuvomuo-
toilijan opintolinjaan Lahden ammattikorkea-
koulun Muotoilu- ja taideinstituutissa. 

   Tero Ikäheimonen

Ajoneuvomuotoilija 
kehittää uutta

Koulunpenkiltä konemieheksi

Vastuuopettaja Lassi Kaikkonen 
opastaa toista vuotta opiskele-
vaa Marjo Koivistoa metallityön 
kurssilla. Koulutuksen aikana 
tulevat tutuiksi materiaalit 
puusta saveen.

ã Vastuuopettaja Lassi Kaikkonen on ollut mukana ajoneuvomuo-
toilun linjalla alusta lähtien eli vuodesta 2011. Hän istuu oppilaiden 
suunnitteleman mäkiauton ohjaamossa.

ã Antti Vahtola (vas.) ja Antti Alasalmi opiskelevat ajoneuvomuotoili-
joiksi ensimmäistä vuotta. ”Oli  yllätys, miten paljon opiskeluun liittyy 
käsillä tekemistä”, Vahtola sanoo.

ã Ajoneuvomuotoilija luo uutta. ”Lähdetään villeistä ajatuksista ja 
tullaan sitten kohti maanpintaa”, kuvailee Kaikkonen.

valmistujaismaljoja siis keväällä 
2015.

Ajoneuvomuotoilun koulu-
tus on Euroopankin mittakaavas-
sa harvinaista. Suomalaisia ajo-
neuvomuotoilijoita on maailmalla 
Kaikkosen mukaan kymmenkun-
ta, joista lähes kaikki ovat valmis-
tuneet Lahdesta teollisen muotoi-
lun linjalta.

”Linjalla on ollut joka vuosikurs-
silla pari niin sanottua automiestä, 
jotka ovat sitten jatkaneet ajoneu-
voihin keskittyneitä opiskeluita ul-
komailla. Täällä on tehty aina kul-
kuneuvoja, joten ajoneuvoihin kes-
kittyneelle koulutusohjelmalle oli 
tarvetta”, Kaikkonen sanoo.

Opit pätevät myös työkoneissa
Muotoilusta saatavat opit pätevät 

niin autopuolella kuin muissakin 
ajoneuvoissa. Koulun käytäville on 
ripustettu opiskelijoiden tekemiä 
työkonekonsepteja traktoreista eri-
laisiin työtä helpottaviin robottei-
hin. Koulutuksen monipuolisuu-
desta kertoo yritysyhteistyöhanke, 
jossa luotiin trukkivalmistaja Roc-
lalle tulevaisuuden vastapainotru-
kin konsepti.

”Oli ajoneuvo mikä hyvänsä, 
niin suunnittelussa lähdetään sii-
tä, miten se palvelee kuljettajaa tai 
matkustajia. Huomioitavia seikko-
ja ovat esimerkiksi ergonomia ja 
kuljetuskapasiteetti. Lisäksi pitää 
huomioida olosuhteet, joissa ajo-
neuvoa käytetään”, Kaikkonen sel-
ventää.

”Ensin tutkitaan ongelmaa ja 
vasta sen jälkeen lähdetään suun-

nittelemaan. Lopulta tehdään pie-
noismalleja ja jossain vaiheessa 
päästään pisteeseen, jossa voidaan 
tehdä ensimmäinen prototyyppi. 
Siihen tarvitaan kuitenkin paljon 
muidenkin panostusta, sillä ajo-
neuvot ovat monimutkaisia koko-
naisuuksia. Suunnittelija ei yksin 
tee kaikkea.”

Tekniikka mukana opinnoissa
Hakijoista useimmilla on kiinnos-
tusta muihin luoviin aloihin kuten 
teolliseen muotoiluun, mutta jou-
kossa on myös hakijoita, joilla yh-
teishaun vaihtoehtoina on esimer-
kiksi autotekniikan tai muun tek-
nisen alan opintopaikkoja. Myös 
pari autoinsinööriksi valmistunut-
takin on opiskelijoiden joukossa. 
Tekninen puoli korostuu väkisin-
kin, sillä ajoneuvoja ei voi suunni-
tella vain paperille kauniita muo-
toja piirtämällä.

”Ajoneuvotekniikan peruspe-
riaatteet täytyy hallita. Koulussa 
opiskellaan tyypilliset rakenteet 
lähtien voimansiirrosta ja moot-
torin toimintaperiaatteesta. Lisäk-
si käydään läpi turvallisuutta ja ae-
rodynamiikkaa”, Lassi Kaikkonen 
kertoo.  

Hänen mukaansa opiskelijoita 
yhdistää kiinnostus liikkuviin ajo-
neuvoihin ja erityisesti vauhdik-
kaisiin sellaisiin.

”Aika monella on prätkä, moot-
torikelkka, vene tai vastaava. Moni 
harrastaa lisäksi vapaa-ajalla jotain 
alaan liittyvää, kuten motocrossia. 
Löytyy vastapainoksi heitäkin, jot-
ka ovat kiinnostuneita kehittä-
mään esimerkiksi joukkoliiken-
nettä ja ajattelevat mielellään asi-
oita isommassa mittakaavassa.”

Käytännön töitä
Opiskelu Lahdessa on hyvin käy-
tännönläheistä. Perinteisiä luento-
jakin on, mutta iso osa ajasta ku-
luu erilaisten ryhmätöiden ja pro-
jektien parissa. Sosiaaliset taidot ja 
toisaalta kyky itsenäiseen työsken-
telyyn tulisi siis löytyä opiskelijan 
työkalupakista.

”Pienestä pitäen on kiinnosta-
nut kaikki, mikä liikkuu. Minul-
la oli myös ennestään tuttuja, jot-
ka olivat käyneet täällä teollisen 
muotoilun linjan. Kun kuulin, et-
tä täällä voi opiskella myös ajoneu-
vomuotoilijaksi, kiinnostus heräsi 
heti”, kertoo ensimmäistä vuotta 
koulussa opiskeleva Antti Alasal-
mi.

Alasalmi oli tietoinen ennen 
koulun alkua, että opiskelussa on 
paljon taiteellista opetusta, mut-
ta runsas käsillä tekemisen määrä 
tuli hienoisena yllätyksenä. Saman 
totesi myös niin ikään ensimmäis-
tä vuotta opiskeleva Antti Vahtola.

”Oli tiedossa, että tämä on aika 
käytännönläheistä hommaa, mut-

ta tuli silti yllätyksenä, miten pal-
jon täällä lopulta on pajatoimin-
taa, kuten metalli-, muovi- ja puu-
töitä.”

Muotoilu- ja taideinstituutissa 
korostuu nimensä mukaisesti tie-
tynlainen taiteellinen lahjakkuus. 
Opiskelijoiden tekemät harjoitus-
työt luokkahuoneiden seinillä ovat 
äärimmäisen taidokkaasti piirret-
tyjä. Huippupiirtäjä ei vastuuopet-
taja Kaikkosen mukaan tarvitse ol-
la, mutta ideoita pitäisi pystyä esit-
tämään visuaalisesti.

”Tietynlainen motoriikka on ol-
tava. Olisi tärkeää, että on tottunut 
tekemään käsillään – oli se sitten 
puutöitä tai autonrassausta”, Kaik-
konen sanoo.

”Piirtämistä on helpompi opet-
taa kuin oikeanlaista asennetta. Pi-
tää olla halua luoda uutta ja rat-
kaista ongelmia – oli kyse sitten 
ajoneuvojen ulkonäöstä tai tekni-
sistä asioista. Tänne tulevat eivät 
saa tyytyä olemassa oleviin ratkai-
suihin vaan heidän on haluttava 
kehittää asioita eteenpäin.”

Alalla pula naisista
Ajoneuvomuotoilijaksi opiskelevat 
ovat kotoisin eri puolilta Suomea. 
Vastuuopettaja Kaikkonen toivoisi 
entistä enemmän hakijoita varsin-
kin maakunnista.

”Pieniltä paikkakunnilta löytyi-
si paljon potentiaalisia opiskelijoi-
ta, jotka eivät välttämättä edes tie-
dä tällaisesta vaihtoehdosta.”

Ajoneuvosuunnittelu on alana 
miesvoittoinen, johtuen ehkä sen 
maineesta automiesten maailma-
na. Lahdessa on jokaisella vuosi-
kurssilla mukana myös pari nais-
opiskelijaa. Ajoneuvomuotoilijan 
ammatista haaveileville naisille 
Kaikkosella on selkeä viesti.

”Alalla  on naisista huutava pula. 
Usein ajoneuvon ostajana on nai-
nen, tai ainakin naisen sana pai-
naa ostopäätöstä tehdessä paljon. 
Myös työkoneen käyttäjä on yhä 
useammin nainen.” 

Katso VIDEO!

www.koneviesti.fi

Kuinka haen?
•	 Muotoilu-	ja	taideinstituuttiin	

haetaan	osana	valtakunnallista	
yhteishakua

•	 Seuraava	yhteishaku	järjeste-
tään	keväällä	2015

•	 Hakea	voi	osoitteessa:	
www.opintopolku.fi

•	 Hakijan	pitää	toimittaa	myös	
ennakkotehtävät,	joiden		
perusteella	kutsutaan		
pääsykokeisiin

•	 Pääsykokeet	kestävät	4	päivää	
ja	ne	järjestetään	18.5.–21.5.

•	 Lisätietoja:	www.lamk.fi
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