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HARMAATA JA VÄRIKÄSTÄ
 – BETONIN ROOLI SAUERBRUCH HUTTONIN
RAKENNUKSISSA

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA

Nimi Sauerbruch Hutton Architects kätkee taak-
seen onnistunutta saksalais-englantilaista yhteis-
työtä. Tämä Matthias Sauerbruchin ja Louisa Hutto-
nin vuonna 1987 perustama arkkitehtitoimisto on
eittämättä kiinnostavimpia eurooppalaisia osaajia.
Se edustaa ehdotonta A-ryhmää erityisesti ympä-
ristöasiat syvällisesti oivaltavien arkkitehtitoimis-
tojen joukossa.

Sauerbruch Huttonin rakennukset erottuvat katu-
kuvassa ja ympäristössään myös polykromiansa
vuoksi. Myös niiden interiööreistä löytyy ilahdutta-
vaa värimaailmaa, joka tuskin miellyttää tiukimpia
minimalisteja. Betoni toimii usein hyvin merkittä-
vässä roolissa heidän materiaaleiltaan hyvinkin hy-
bridisiltä näyttävien rakennusten uumenissa tai sit-
ten hienostuneina, poikkeuksellisen viimeistellyn
näköisinä pintoina tai kappaleina.

LÄPIMURTO 1990-LUVULLA
Läpimurtotöitä ovat Berliinin Adlershofiin valmistu-
nut Photonikzentrum - Fotoniikkakeskus (1995-98) ja
suurkaupungin keskustaan kohonnut, vanhaa toimis-
totornia täydentävä siipimäinen GSW - Hauptwer-
waltung - pääkonttorirakennus (1991-99). Se on ilah-
duttava poikkeus Berliinin viime vuosikymmenen ra-
kennusbuumin tuotosten joukossa, nimenomaan
Friedrichstrassen tasapaksussa ympäristössä.

Kummallekin on leimaa-antava sekä vapaa muo-
to että värikylläisyys. GSW- rakennuksessa huomio
kiinnittyy myös laadukkaisiin betonirakenteisiin.
Välipohjilla on oma roolinsa talon uuden toimisto-
osan energiakonseptissa. Kateellisia huokauksia
suomalaisissa suunnittelun ammattilaisissa herät-
tävät pinnoiltaan kosketellessa lähes samettimai-
sen pehmeät, betoniset kaksoispilarit. Ne kehitet-
tiin muotteineen juuri ja ainoastaan tähän taloon.
Pilarit ohenevat kerros kerrokselta, mikä sekin tuo
rakenteellista hienostuneisuutta.

Photonikzentrumin laboratorio-osa on esimerkki
siitä, miten arkkitehtuuri, konstruktio ja tekniset jär-
jestelmät on taitavasti kytketty toisiinsa teollisesti
valmistetun, kustannuksiltaan taloudellisen beto-
nirungon täälläkin toimiessa osana rakennuksen il-
mavaihto- ja energiakonseptia. Ulkoapäin lasinen,
pohjamuodoltaan ameebamainen rakennuspari on-
kin käytännössä betonirakennus.
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1
Adlershofin fotoniikkakeskuksen laboratoriorakennus on
värikylläinen betonirakenne.

2
Ulkoapäin lasinen, pohjamuodoltaan ameebamainen ra-
kennuspari on käytännössä betonirakennus.

3
Fotoniikkakeskuksen pohjakerros.

4
Fotoniikkakeskuksen sisähallin betoniportaikko.

5
Betonirunkorakenne.
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MAGDEBURGIN EXPERIMENTELLE FABRIK
Magdeburgiin toteutettu Experimentelle Fabrik eli
kokeellinen tehdas (1998-2001) kätkeytyy vuoros-
taan kuin suuren raidallisen kattopeitteen alle. Sen
kolme ”rakennusmassaa” on kiedottu kolmivärisen,
kirpeänvärisen aaltoteräskaton alle. Lähiympäristö
on itäsaksalaista kuivaa betonielementtitalomas-
saa, sikäläisiä  Plattenbau- rakennuksia täynnä. Tu-
levaisuuden toimitilarakennus erottuu niistä reip-
paasti edukseen.

Sisätiloissa betoni näyttäytyy huikean väripale-
tin peittämänä, mutta on silti materiaalina voi-
makkaasti läsnä. Toisen kerroksen parven kaiteen
siksakkaus kertoo ikään kuin teollisen prosessin
rytmistä.

4
Magdeburgin Experimentelle Fabrik eli kokeellinen teh-
das kätkeytyy suuren raidallisen kattopeitteen alle.

5
Magdeburgin kokeellisen tehtaan aulassa betoni näyt-
täytyy kirkkaissa väreissä.

1
GSW - Hauptwerwaltung - pääkonttorirakennuksen beto-
niset kaksoispilarit ovat nähtävissä joka kerroksessa. Be-
toniset kaksoispilarit kehitettiin muotteineen vain tähän
taloon. Pilarit ohenevat kerros kerrokselta, mikä sekin tuo
rakenteellista hienostuneisuutta.

2
GSW:n pohjakerros.

3
GSW:n uudisosa täydentää vanhaa toimistotornia Berlii-
nin keskustassa.
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POLIISI- JA PALOASEMA
Berliinin hallintokortteleiden kiinnostavimpiin raken-
nuksiin kuuluu niitä palveleva yhdistetty palo- ja po-
liisiasema (1999-2004).

Osin vaurioituneen punatiilisen rakennuksen kyl-
keen on tuotettu matalampi lisäsiipi, jonka mosaiik-
kimainen, säleikköä muistuttava lasijulkisivu on
saanut värinsä poliisi- ja pelastuslaitoksen vihreäs-
tä ja punaisesta. Tämä julkisivu toimii rakennuksen
tunnuksena eri vuorokaudenaikoina.

Paikalla valettu betoni esiintyy tässä talossa par-
haimmillaan entisen sisäpihan paikalle tehdyssä
hissi- ja porrastornissa. Valutyön jälki on harvinai-
sen kaunista, vaikutelma on jotenkin 1700-lukuinen
ja kiviaineksinen.

1
Berliinin hallintokortteleiden poliisi- ja paloaseman sä-
leikkömäinen lasijulkisivu ja sen takana olevat kerrokset
tukeutuvat reippaisiin betonirakenteisiin.

2
Paloaseman hissi- ja porrastornin kaikki rakenteet  ovat
uusia. Betonityön jälki on laadukasta.

3
Poliisi- ja paloaseman porras- ja hissitorni alhaalta. Beto-
niportaikkoa voi ihailla lasisesta hissistä käsin.
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2

1, 3
Umweltbundesamt Dessau. Pääsisäänkäynnin vieressä
on näkyvimpänä osana julkisivusta ulos sekä suureen si-
sätilaan tunkeutuva, rosopintainen betoninen auditorio.
Saman teeman pienempiä versioita löytyy peremmältä
pitkänomaisen, lasikatteisen puutarhan uumenista. Beto-
ni on läsnä voimakkaasti tuntuvana, orgaanisen oloisena
ja aitona materiaalina muiden joukossa.

2
Umweltsbundesamtin pääauditorion betoninen rakennus-
massa päivällä. Betoniset “talot talossa” antavat sisäpi-
haan ihmisen mittakaavaa.

1

UMWELTBUNDESAMTIN ELI LIITTOVALTION
YMPÄRISTÖHALLINNON TOIMISTOTALO
Bauhausin kotikaupunkiin, Dessauhun hajasijoite-
tun Umweltbundesamtin eli liittovaltion ympäristö-
hallinnon toimistotalon (1998-2005) moniaineksi-
nen ja -värinen arkkitehtuuri nyansoidaan maanta-
sossa pohjamuodoltaan orgaanisten, betonisten
”talojen” avulla. Niistä suurin, myös ulkopuolisia
palveleva auditorio tunkeutuu betonisena myös la-
sisen sisäänkäyntijulkisivun ulkopuolelle. Pienem-
pien, ”talo talossa” - rakennusnoppien betonipin-
nan rosoisuus nivoo pikkurakennukset tiukemmin
osasiksi kestävän kehityksen periaatteiden mukai-
sesti toteutettua kokonaisuutta.

Sauerbruch Hutton-toimiston muissakin raken-
nuksissa betonilla on roolinsa ja tehtävänsä. Toi-
misto pyrkii työskentelemään suoraan betoniteolli-
suuden kanssa ja saa parhaimmillaan  aikaiseksi
haasteellisia tulkintoja nykyaikaisesta betonin käy-
töstä, jopa tunnusomaisen ”orgaanisemman” arkki-
tehtuurinsa puitteissa.

Uudempaa tuotantoa ja toimintaa voi seurata si-
vuilta www.sauerbruchhutton.com. Toimiston
edustajia on vieraillut myös Suomessa, viimeksi
vuonna 2006 Vuoden Betonirakenneseminaarissa,
jolloin luennoitsijana oli yksi pääosakkaista, Juan
Lucas Young.

LISÄTIETOJA:
Tuore kirja toimiston projekteista ilmestyi viime
vuonna, ja se antaa kattavan kuvan toimiston
töistä ja filosofiasta:
”Sauerbruch Hutton Archive”.
Lars Muller Publishers 2006.
ISBN-10: 3-03778-083-5
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GREY AND COLOURFUL –
CONCRETE IN SAUERBRUCH HUTTON’S BUILDINGS

The name Sauerbruch Hutton Architects is an alias for
successful German-British cooperation. The architectural
business founded by Matthias Sauerbruch and Louisa
Hutton in 1987 represents the absolute top class among
architects that pay particular attention to environmental
issues.

Sauerbruch Hutton’s buildings stand out in the street-
scape due to their polychromic nature. Delightful colour
schemes also characterise the interior of the buildings,
probably making them somewhat less attractive to the
pure minimalists. Concrete often plays a significant role
inside their buildings, which in terms of materials often
appear quite hybrid. Concrete can also be found in re-
fined, exceptionally cleanly finished surfaces or individual
objects.

The breakthrough projects of the architects include the
Photonikzentrum – Photonics Centre in Adlershof in Berlin
(1995-98) and the annex-like supplement to an old office
block, the GSW – Hauptwerwaltung headquarters erect-
ed in the very centre of the city (1991-99). It makes a de-

3

lightful exception to the buildings completed in Berlin dur-
ing the construction boom of the last decade, particularly
in the boringly uniform environment of Friedrichstrasse
Street.

Both buildings are characterised by free form and rich-
ness of colours. In the GSW building, attention is also
drawn to high-quality concrete structures. The laboratory
section of the Photonikzentrum is an example of ingen-
ious combination of architecture, construction and techni-
cal systems, with a prefabricated, cost-efficient concrete
frame that serves as part of the building’s ventilation and
energy concept. The pair of buildings, with a glass exteri-
or and an amoeba-like base plan is in practice a concrete
building.

The experimental factory – Experimentelle Fabrik – in
Magdeburg (1998-2001), on the other hand, is concealed un-
der a huge striped roof cover. The three building masses of
the complex are wrapped under a tricolour corrugated steel
roof. Inside the building, concrete is covered by a splendid
palette of colours, but still has a strong presence as a materi-

al. The zigzag of the balcony balustrade on the second floor
also reflects the rhythm of an industrial process.

One of the most interesting buildings in the adminis-
trative blocks of Berlin is the combined fire and police sta-
tion that serves this area (1999-2004). A lower annex has
been built on the side of a partly damaged redbrick build-
ing. The mosaic glass façade of the new building that re-
sembles a lattice repeats the green and blue colours of
fire and police services. The façade also acts as the sign
for the building at different times of the day. Cast-in-situ
concrete is shown at its best in the lift and stair tower
built in place of the old atrium. The pouring work has been
carried out exceptionally beautifully, producing a sort of a
stony 18th century impression.

Concrete plays a distinct role also in other buildings de-
signed by Sauerbruch Hutton Architects. They work direct-
ly with the concrete industry, and in their best projects
have created challenging interpretations of modern use of
concrete, even within the scope of the more “organic” ar-
chitecture that Sauerbruch Hutton is known for.

Annette Kisling

BET0703 s14-21 Sauerbruch 18.10.2007, 17:0621



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'FKP_Tulostus'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


