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TTY:n  arkkitehtuurin laitoksen rakennusopin 
kursseilla tutustutaan  rakennusmateriaalei-
hin luentojen ja harjoitustöiden  ohella myös 
kokeilevien studiotöiden avulla.  Studioissa 
tiiliseinää muurataan, terästä hitsataan ja 
betonia valetaan, jolloin materiaalien liitos- ja 
muokkausmahdollisuudet sekä paino ja muut 
ominaisuudet konkretisoituvat.

Aiemmilta vuosilta kerääntyneiden hyvien 
kokemusten perusteella syksyllä 2012 betoni-
studiossa tehtävänä oli jälleen betonilaatan 
suunnittelu, muotin valmistus ja valu aidossa 
tehdasympäristössä. Kokonaisuudessaan työ 

antaa hyvän kuvan betonituotteiden valmistus-
prosessista sekä havainnollistaa eri vaiheiden 
merkitystä lopputuotteen visuaalisen ja teknisen 
laadun kannalta.  Samalla opiskelijalle kerääntyy 
kokemusta siitä, kuinka oleellista on yhteystyö 
valmistavan tahon kanssa ja kuinka suunnitte-
lun keinoin voidaan vaikuttaa betonituotteiden 
ominaisuuksiin.  Usean vuoden aikana laaditut 
monet varsin erilaiset laattasuunnitelmat ovat 
osoitus siitä, että mahdollisuuksien kirjo voi olla 
todella laaja – raikkaalla ja ennakkoluulottomalla 
ideoinnilla löytyy yhä edelleen kiinnostavia 
betoniratkaisuja ja hienoja esteettisiä yllätyksiä. 

TTY:n betonistudion toteuttamisen ovat 
tuellaan mahdollistaneet Betoniteollisuus 
ry,  Parma Oy,  Finnsementti Oy ja Semtu Oy. 
Luennoitsijoina ja ohjaajina ovat toimineet 
arkkitehti SAFA Maritta Koivisto ja diplomi-
insinööri Seppo Petrow. Muotti- ja valutyötä 
ohjasivat diplomi-insinööri Matti Raukola ja 
Parman Kangasalan tehtaalta diplomi-insinööri 
Juhani Toivonen.  Heille kaikille lämmin kiitos 
asiantuntevasta ja kannustavasta ohjauksesta 
hankkeen eri vaiheissa.

Yllättävää estetiikkaa betonista
– TTY:n arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2012

Maria Pesonen
yliopisto-opettaja, arkkitehti SAFA
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1 Matti Raukola ohjaamassa BMP-työryhmää.

2 Muottityöt käynnissä Kangasalan tehtaalla.
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Kivi, paperi – lasi
Laura Nikkinen, Elena Saarijärvi, Sonja Tilaeus, Virpi Väisänen

Idea
Teemana on rypistetty paperi ja kierrätyslasin käyttö korvaamassa 
osaa kiviaineksesta.

Tavoitteet
Päämääränämme oli luoda raskaasta betonista paperimainen, ole-
mukseltaan kevyempi ja raikas pinta. Laatan monimuotoisuus ja 
syvyysvaihtelu luovat valo-varjo -leikin. Hidastinta käyttämällä 
saimme korostettua laattapinnan syvyysvaikutelmaa ja luotua 
mielenkiintoisuutta kontrastina tasaiseen ja puolikiiltävään pin-
taan. Lasimurskan kimaltelu elää valo-olosuhteiden mukaan ja luo 
pintaan lisävaihtelua.

Valmistus
Valmistusprosessi koostuu kahdesta päävaiheesta: muotin valmis-
tuksesta ja betonivalusta. Muotti valmistettiin monessa vaiheessa: 
muottikaukalon kokoaminen, kartongin rypistäminen, kartongin 
jäykistäminen spray-lakalla ja kiinnittäminen reunoihin teipillä, 
taustan tukeminen kidehiekalla, lakkaus, kipsivalu, kuivuminen, 
muotin kääntäminen ja pohjalevyn siirto, kiinnitysruuvi, reunasau-
man viimeistely silikonilla, lakkaus ja hidastimen levitys.  Tämän 
jälkeen tehtiin betonivalu, tärytys, tasoitus, kuivatus, muotin purku, 
hidastimen pesu ja viimeistely.

Lopputulos
Paperimainen olemus, raikkaus ja keveys saavutettiin hyvin. Hidas-
timen paljastama lasimurska luo laattaan uuden ulottuvuuden 
heijastellen ja kimallellen. Mahdollisia käyttökohteita olisivat mm. 
julkisten rakennusten sisäseinät. Laattaa voi käyttää joko yksin tai 
niistä voi koota isomman seinäpinnan. Jatkossa betonimuotin voisi 
valmistaa kestävämmästä materiaalista, jotta se kestäisi purkutilan-
teessa paremmin ja useampia valuja.

3, 4   Valuryhmä 2: "Mari"

Timo Jyrinki, Erno Kouvonen, Riikka Laksela, Jani Sarkkomaa 

”Jokiuoma / suisto”  kulkee laatan läpi; uoma korostetaan sulatetulla lasilla, joka 

tehdään etukäteen keramiikkauunissa, jotta se voidaan laittaa muotin pohjalle.
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BMP
Kasmir Jolma, Lauri Mäkinen, Tommi Teronen, Lassi Viitanen

Idea
Työn lähtökohtana oli yhdistää kolmen käytetyimmän rakennusma-
teriaalin, betonin, metallin ja puun olemus ja tutkia betonin mahdol-
lisuuksia pintarakenteen muodon yksityiskohtaisessa toistamisessa.

Betonilaatta koostuu polveilevasta massasta, jonka muodostavat:

Puu
Betonilaatan perusolemuksen muodostava puukuvio toteutettiin 
sahaamalla 67 mm × 67 mm palikoita vanhasta, halkeilleesta saha-
tavarasta. Jotta puun päädyn syitä saatiin pehmeästi korostettua, 
tehtiin palikoille kolmivaiheinen käsittely. Ensin palikat kuumen-
nettiin nopeasti kaasupolttimella hiushalkeamien aikaansaamiseksi. 
Tämän jälkeen syykuviota korostettiin alumiinisilikaattipuhalluksella. 
Lopuksi syyt viimeisteltiin teräsharjauksella.

Koska betonilaattaan ei haluttu puun negatiivia ja pintakuvion 
täytyi olla mahdollisimman tarkka, päädyttiin valamaan ensin uretaa-
nimuotti Finn-Form Oy:n tehtaalla. Puupalikoista koottu ruudukko 
vahattiin useaan kertaan ennen uretaanin valamista. Muottia olisi 
pitänyt lisäksi täryttää jotta, olisi vältytty ilmakuplilta uretaanissa.

Metalli
Helpon työstettävyytensä vuoksi metalliksi valikoitui puhdas tina. 
Vaikka muottia kuivattiin uunissa 24 h, kipsin sisältämä kidevesi 
alkoi kiehua ja heikensi pinnan laatua. Myös tinan kyky toistaa 
kipsimuotin yksityiskohtia tuotti pettymyksen.

Betoni
Betoniksi valittiin valkosementti mustalla kiviaineksella, joka sävy-
tettiin tummaksi 3 % mustalla pigmentillä metallin korostamiseksi. 
Muotin tärytys tehtiin erityisen huolellisesti uretaanin joustavuu-
den vuoksi.

Lopputulos
Uretaanin ja betonin kyky toistaa pienimmätkin puun yksityiskohdat 
täytti kaikki odotukset. Huolimatta metallipalikan lievästä epäon-
nistumisesta ja ilmakuplista lopputulos täytti työlle asettamamme 
tavoitteet.

9, 10 Valuryhmä 6: Pyörö

Laura Ihalainen, Saara Jokinen, Heidi Kontulainen, 

Alina Morikka 

Peltipurkkimuotti 
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11, 12 Valuryhmä 7: ”Dyyni”

Julia Virkkala

13, 14 Valuryhmä 5: ”Typografia”

Altti Moisala, Henni Ruohonen, Riina Siren, Ville-Pekka Säkkinen

Erilaisia tekstejä, mahd. kiiltävä perusmuottipinta (valkobetoni), josta kirjaimet 

erottuvat eri tavoin pestyinä ja muotitettuina 

15 Valuryhmä 4: ”Krokotiili”

Aapo Huotarinen,  Hanna Linnamäki, Iina Tuominen, Tytti Turpeinen 

18 valuryhmä 1: ”Patina” 

Juulia Hokkanen, Reetta Lassila, Ville Reima, Ilari Viljanen 

Värjäyskokeilu kuparijauheella ja ammoniumkloridilla korostettu värikaista – 

rotko/ joki läpi laatan
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Tavoite
Tavoitteena oli valaa tumma ja tasakorkea 
betonilaatta, jossa satunnaisesti sommitellut, 
6 mm paksut ja 40 mm korkeat lasisuikaleet 
läpäisevät laatan, jolloin mahdollistetaan 
valon kulku laatan läpi. Käyttökohteita 
voivat olla mm. kuorijulkisivut, jolloin on 
mahdollista asentaa yövalaistus laatoituksen 
ja seinän väliseen tuuletustilaan. Laattaa 
voidaan käyttää myös muuri- tai kattoraken-
teena, jolloin auringonvalo kajastaa sen läpi.

Valmistus
Kiviaineksena käytettiin 35R Hyvinkään 
mustaa gabroa ja sementtiin lisättiin mustaa 
pigmenttiä. Lasin värisävyksi valittiin kirk-
kaan vihreä. Muotti lakattiin epoksilakalla 
tiiviiksi. Ennen valua laatan pinta käsiteltiin 
3 mm:n syvyyteen vaikuttavalla hidastinai-
neella. Laatta valettiin muottiin, jossa lasit 
olivat valmiiksi upotettuina XPS-levyyn, 
jotta juokseva betonimassa ei peittäisi lasien 
alasyrjiä ja laseista kuultaisi läpi. Laseihin 
tehtiin valmiiksi viillot XPS-levyn pinnan 
tasoon katkaisua varten. Lasit katkaistiin 
betonin kovetuttua, minkä jälkeen suoritet-
tiin hidastinaineen poispesu.

Lopputulos
Lasit katkesivat oletettua vapaammin, mikä 
lopulta osoittautui työn eduksi. Laatasta tuli 
myös hieman oletettua vaaleasävyisempi, 
mutta täysin mustan värisävyn saaminen 
onkin usein vaikeaa. Lopputuloksena syntyi 
karkea ja tumma laatta, jonka kontrastina 
on vapaasti sommiteltuja, sileitä ja vapaa-
muotoisia, eteerisen kirkkaita lasisuikaleita.

Concrete moulds into surpising esthetics
In addition to lectures and practise projects, 
students at the School of Architecture in Tam-
pere University of Technology (TTY) learn about 
building materials in the courses of architec-
tural construction also through experimental 
studio work. The studios give an opportunity to 
build a brick wall, weld steel and pour concrete 
to obtain hands-on understanding of the join-
ing and forming possibilities, weights and other 
properties of different materials. 

The assignment for the concrete studio in 
autumn 2012 was to design a concrete slab, pro-
duce the formwork and pour the slab in genuine 
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Samurai bambumetsässä
Juuso Horelli, Juuso Iivonen, Petteri Kääriä, Antti Tuure

factory conditions. The assignment provides 
a good idea of the manufacturing process of 
concrete products and demonstrates the sig-
nificance of the various phases to the visual 
and technical quality of the end product. At 
the same time, students gain experience on how 
important it is to cooperate with the production 
organisation and how the properties of concrete 
products can be influenced by design means. 
A fresh and unprejudiced approach produces 
interesting concrete solutions and wonderful 
esthetic surprises. 
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