
TILARATKAISUT
Sami Kallamäki
Olli Seppälä
Kalle Keituri
Markus Niininen
Pekka Puhakka
Viljami Räisänen
Antti Laukkanen

EKOPAKU

Ympäristökasvatuksen tarpeisiin



EKOPAKU
Presentaatiossa esitellään kaksi versiota mahdolliseksi Ekopakuksi. Toinen perustuu
valmiin pakettiauton varusteluun ja toinen alustalle rakenettavaan erilliseen tilaan
“Boksiin”.

Esityksestä selviää päämitat ja tavaroiden sijoittelun periaatteet. Ajatuksena on
hyödyntää valmiita komponentteja hyllyjärjestelmiin, kiinnikkeisiin ja säilytysratkaisuihin
siten, että jokainen Ekopaku olisi helppo varustella paikallisten tarpeiden mukaan.
Ekopakun varustelijasta riippuen käytetyt rakenteet ja järjestelmät kiinnikkeineen voivat
vaihdella.

Graafinen ulkoasu ja ideat ovat tukena, kun graafinen suunnittelija luo kokonaisilmeen
koko Ekopaku -brandille.

Lisämateriaalia löytyy tutkimus- ja suunnitteluvaiheen välipresentaatioista ja
dokumenteista.



PAKETTIAUTOBOKSI VERSIO



PAKETTIAUTO
RAKENNE



Pariovet

Liukuovi

Markiisi



Aurinkopaneeli

Markiisi

Takatila jaettu väliseinällä
erilleen päätilasta

Taittuvat jalat
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Kuivauskaappi (pääsy ulkoa kuskin oven
vierestä ja auton sisältä)Väliseinä

Värikoodatut
laatikostot
(standardilaatikoita)

Kattoon
tai sivuun
taitettava
LCD-näyttö

Hyllyt kallistettu
sisäänpäin (estää
tavaroiden putoamisen)

Väliseinässä
lastausaukko
pidemmille
tavaroille



Seinissä ja lattiassa
kiinnikkeet ripustamiseen
(kuminauhat, mustekalat)

Seiniin kiinnitettyjä verkkoja
tavaroiden ripustamista varten

Hyllyjärjestelmässä lukitukset tai
listat tavaroiden kiinnitykseen

Väliseinässä
lastausaukko
pidemmille
tavaroille

Elektroniikka ja herkät
instrumentit pehmustetussa
laatikossa
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RAKENNE



Teräspalkkirakenne

Seinät eristetty
levyrakenne

Levylattia

Käytetään olemassa
olevia rakenneratkaisuja
valmistajasta riippuen
(esim. jäätelöauto)



Käyntiovi (aukeaa
sivulle)Sivuovi (aukeaa

ylös. Kaasujousilla)
Rulo-ovi



Videotykki
(irroitettava)

MarkiisiRulo-ovi Valkokangas, jonka
takana LCD -näyttö

Aurinkopaneeli

Värikoodattu laatikosto
(standardi laatikot)

Pyöräkotelo,
joka toimii myös
tasona



Markiisi (antaa varjoa ja suojaa sateelta)

Rulo-ovi

Ylös aukeava luukku

Sivulle aukeava ovi

Valkokangas,
takana näyttö

Ylös aukeavan luukun ja markiisin
kylkeen mahdollisuus kiinnitää sivuverho

Taittojalat
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Rulo-oven vaatima tila
Näyttö

Rengaskotelo

Väliseinä

Kuivauskaapin ovi,
pääsy ulkoa ja sisältä

Seinissä ja lattiassa
kiinnikkeet ripustamiseen
(kuminauhat, mustekalat)

Seiniin kiinnitettyjä
verkkoja
tavaroiden ripustamista
varten

Hyllyjärjestelmässä lukitukset tai
listat tavaroiden kiinnitykseen

Elektroniikka
ja herkät
instrumentit
pehmustetussa
laatikossa



Kuivauskaappi

Rulo-ovi

Kahluusaappaat ja haavit
kuivauskaapissa.
Normaalisti kesä aikana kulkevat
lumilenkien paikalla.
Kyljessä 2 erillistä rullaovea. Lumikengät

Tarvittaessa koko
kyljen saa auki
(rulo-ovi tai ovi
kaasujousilla)









BOKSI VERSIO
MITTAKUVAT







BRÄNDÄYS



Graafinen ilme voisi
koostua sinisestä ja
vihreästä väristä, sekä
luontoaiheisesta (metsä
ja vesi?) kuvituksesta
ja Ekopaku- brandille
suunnitellusta hahmosta.

Lopullisen graafisen
ilmeen toteuttaa
myöhemmin valittava
graafinen suunnittelija.



Lisätietoja: Ekopaku_graafinen ilme.pdf



KIITOS


