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Mitä kaikkea tein
Eri yksiköissä yliopistolla päästiin tekemään kaikenlaisia nikkarointihommia. 

Matkaa taitettiin kävellen, pyörällä tai autolla, riippuen mukana kulkevasta 

tavaramäärästä.

Itse työpaikan tiloissa yhdestä huoneesta purettiin yksi kaapisto ja alakatto. Tehtiin 

itse alusta loppuun uudet ikkunat tilaan.

Auttelin erinäisissä töissä muita ihmisiä pajalla ja minulla oli myös omia projekteja, 

joita sain tehdä, kun ei ollut muuta hommaa.



Projekti; Uudet ikkunat 
Homma aloitettiin mittaamalla kaikki ikkunat.

Kaikki oli eri kokoisia, joten piirrettiin isoin ja pienin 

vaihtoehto levylle ja niistä arvottiin sopiva mitta kaikkiin.



Projekti; Uudet ikkunat 
Lämmiteltiin poistamalla ensin vanhat kaapistot ja alakatto



Projekti: Uudet ikkunat
tähän kuvia ja vähän tekstiä



Projekti: Uudet ikkunat
Kasattiin, liimattiin, korjailtiin ja hiottiin



Projekti; Uudet ikkunat
Pohjamaalit pintaan ja uudestaan hiontaan



Projekti; Uudet ikkunat
Toinen ja kolmas kerros ruiskumaalauksella.

Välissä osittainen hionta.

Tossutkin sai uuden värin.



Omia projekteja: Teufelsknoten
Suoraan käännettynä paholaisen solmu.



Omia projekteja: 
lumihiutale
Suunnittelu alkoi tästä kuvasta, joka löytyi

googlesta.

Otin materiaaliksi hukkapaloja, joiden

mukaan tein mitat.

Kasausvaiheessa totesin lamellojen olevan

liian isoja, joten kiinnitys tapahtui vain 

liimalla. Tämä oli pomon ehdotus.



Omia projekteja: lumihiutale
Kiinnitys tapahtui pomon

ohjeiden mukaan metalli-

“koukuilla”, jotka laitettiin

omalla työkalulla.

Ei kovin hyvä tapa, kun 

koukut rikkoo puun ja

niissä syntyvä veto 

liikuttaa paloja liiman 

ollessa märkää.



Omia projekteja: 
lumihiutale
Valmis



Nikkarointia yliopistolla
Liikuttiin kävellen, pyörällä ja autolla



Nikkarointia yliopistolla
Purkuhommia pihalla ja ilmoitustaulujen kiinnitystä toimistoissa



Nikkarointia yliopistolla
Muutamat hyllyt tehtiin ja asennettiin.



Joulutähtien asennus
Päärakennuksen aulaan





Joulutähtien asennus 



Puuhastelua pajalla



Puuhastelua pajalla
Myös jotain metallitöitä tehtiin pajalla.



Puuhastelua pajalla 
CNC projekti



Puuhastelua pajalla
Pohjakartan päivitys



Puuhastelua pajalla
CNC:llä piirsin ja tein pelistä isomman version.



Puuhastelua pajalla



Puuhastelua pajalla
Älypelistä isompi versio



Paja



Fritz ja Franz
Työtavat on hieman erilaisia kuin Suomessa

ja jotain juttuja tehdään erilaisesti.

Joitain koneita käytetään eritavalla ja suurin 

osa tehdään valmiiksi päällystetyistä levyistä.



U-bahn



Maanviljelijöiden mielenosoitus



Berlin
Taidetta



Berlin


