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Ornamentaalisten aiheiden paluu arkkitehtuuriin ja kolmiulotteisten pintaefektien tavoittelu
kannustaa etsimään uusia toteutustekniikoita.
Betonirakentamisessa ne ovat löydettävissä itse
betonin materiaalikehityksestä sekä muottimateriaalien innovaatioista. Kuitubetoniseokset
mahdollistavat entistä ohuempia rakenteita
ja joustavat muotit sallivat moniulotteisen
muotokielen. 3D-tulostus -tekniikat puolestaan vapauttavat muottigeometrian ja tulevat
mahdollistamaan aivan uuden muodonannon
esinesuunnittelun ohella myös rakennusosille.
Tulevaisuuden visioissa toteutustekniikan rajoitteet eivät muokkaa tavoitteita, vaan valinnat
ovat suunnittelijan.
Ennakkoluuloton ideointi ja utelias kokeilu
siivittivät myös TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen
betonistudion koetöitä. Studiossa opiskelijat
suunnittelivat ryhmätöinä 40 × 40 cm kokoisen betonilaatan, valmistivat sen muotin sekä
tekivät valun betonitehtaalla. Kaikissa laattasuunnitelmissa kolmiulotteisuus oli voimakkaasti mukana; pinnan graafinen kuviointi tai
kiiltoaste-efektit eivät enää riittäneet. Useissa
töissä haettiin myös muottitekniikan rajoja leikittelemällä imitaatio- teemoilla. Kuinka tehdä
nahkaa ja marenkia tai kaarnaa ja kangasta
betonista?
Opiskelijoiden laattaideat olivat valmistustekniikaltaan hyvin haasteellisia. Aiheissa
oli pienipiirteisiä muotoja, joissa vaikeutta
lisäsivät olemattomat päästöt ja kapeat urat.
Betonistudion töissä korostuikin tällä kertaa eri
muottitekniikoiden mahdollisuuksien pohtimi-
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nen ja uusien menetelmien etsiminen. Useissa
töissä valmistettiin ensin positiivimuotti, jonka
päälle lopullinen muotti voitiin valaa kipsistä tai
polyuretaanista. Saatujen kokemusten perusteella nimenomaan polyuretaanin käyttö muottina mahdollisti tavoitteen mukaisen laatan
toteuttamisen. Siitä voitiin valmistaa joustava
muotti, jolloin pienetkin päästöt riittivät ja se
toisti alkuperäisen tekstuurin täysin tarkasti.
Näin betonista valmistui pitsimäinen säleikkö
tai laskostuvaa kangasta, joilla nähtiin olevan
käyttömahdollisuuksia esimerkiksi julkisten
tilojen interiööreissä.
Betonistudion kokeilutöiden kautta opiskelijat saivat hyvän tuntuman betoniin materiaalina sekä sen teknisiin ja arkkitehtonisiin
mahdollisuuksiin. Betonisten rakennusosien
valmistusprosessiin paneuduttiin myös tehdasvierailulla ja opetusta tukivat hyvin myös
vierailuluennot.
TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden betonistudion toteutumisen ovat jälleen mahdollistaneet useat taustatahot, kuten
Betoniteollisuus ry, Parma Oy, Finnsementti
Oy, Semtu Oy sekä Finn-Form Oy. Luennoitsijavieraina ovat toimineet Maritta Koivisto ja
Seppo Petrow Betoniteollisuus ry:stä, muotti- ja
valutyötä ovat ohjanneet Juhani Toivonen ja
Petri Hongisto Parma Oy:ltä ja muottikokeiluissa avusti Kari Snellman Finn-Form Oy:stä.
Heille kaikille lämmin kiitos asiantuntevasta
ja kannustavasta ohjauksesta hankkeen eri
vaiheissa.

The third dimension of a concrete surface
The works of concrete produced in the 2013 Concrete Studio of the Department of Architecture
at the Tampere University of Technology were
born from unbridled brainstorming and experimenting based on curiosity.
The team work assignment of the students
was to design a 40 x 40 cm concrete slab, build
the mould for it and cast it at the cement factory. The aspect of three-dimensionality was
strongly present in all the slab designs – graphical patterning of the surface or effects created
with different degrees of gloss were no longer
enough. In several of the works, the boundaries of mould technology were also stretched by
toying with imitation themes. Looking for ways
to turn concrete into leather and meringue or
tree bark and fabric.
The works created in the Concrete Studio
emphasised the studying of different mould
techniques and the search for new methods.
For many works, a positive mould was first
built with the final mould then poured on it in
gypsum or polyurethane.
The experimental works produced in the
Concrete Studio gave the students a good
introduction to concrete as a material, and to
its possibilities in technical and architectural
terms. The manufacturing process of concrete
building products also became more familiar
during the factory visit, and guest lecturers
further added to the learning experience.
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Turkish delight
Tuija Aaltonen, Ville Lahtinen, Hanna Ojutkangas, Taavi Tenhu
”Laatan idea on saanut inspiraationsa itämaisesta lasimaalaustaiteesta,
jossa värilliset lasikappaleet valetaan kipsiin. Versiomme on moderni
tulkinta tekniikasta ja sen tavoitteena on ollut luoda pitsimäisen
kevyen vaikutelman antava betonirakenne, jossa verkkomaisuus
viittaa myös rakenteen raudoitukseen.”
Laattaa varten EPS-kolmioista tehtiin ensimmäinen muottipohja,
johon valettiin lopullisen laatan kaltainen kipsilaatta. Kipsimuotin
avulla tehtiin 2 joustavaa polyuretaanimuottia, joihin valettiin yhtä
aikaa laatan eri puolet käyttäen juoksevaa ja pienirakeista betonimassaa. Väliin asennettu rei'itetty teräslevy toimii raudoituksena
ja siivilöi kauniisti valoa lopullisessa laatassa.

Punos
Julius Kulppi, Henri Lautamäki, Timo Tuusa
”Työn ideana oli tehdä kovasta materiaalista jotain pehmeää – tällöin
syntyi ajatus punotun näköisestä nahkaisesta pinnasta. Pehmeyden
illuusiota lähestyttiin pinnan muotoa ja väriä miettimällä ”
Laatan toteutus aloitettiin tekemällä muodoltaan tyynymäinen
positiivi-punos, jonka materiaalina käytettiin joustavaa retkipatjaa.
Tyynyn päälle valettiin kipsimuotti, johon kaiverrettiin tikkejä kuvaavat urat. Lopullinen valu tehtiin öljyttyyn kipsimuottiin käyttäen
massassa punertavaa kiveä ja pigmenttejä.
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Halkeama

Elina Aho, Juulia Juselius, Anna Koskinen,
Pekko Sangi
”Tavoitteena oli tehdä laatta, joka muodostaisi
särkynyttä, yhtenäistä ja polveilevaa pintaa.
Ensimmäiset ideat olivat halkeillut maa, rikkoutunut lasi tai jäätynyt vesi.”
Muottimateriaalina käytettiin EPS-levyä ja
polyuretaania siten, että ensin tehtiin positiivimuotti, johon polyuretaani valettiin. Lopulliseen
muottiin kiinnitettiin keraamisen laatan sirpaleet. Koska laatassa oli hyvin pieniä kannaksia
ja niukat päästöt, oli joustavan uraetaanimuotin
käyttö ainoa mahdollinen valmistuspa.
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Kangastus
Inka Gransten, Kirsi Malvisto,
Noora Lehtinen, Nina Pommelin

Työn lähtökohtana oli luoda betonilaatta,
joka muistuttaa laskostuvaa kangasta. Tavoitteena oli ilmentää liikettä ja suuntaa muutoin
kovassa materiaalissa sekä toteuttaa väriltään
intensiivisen musta ja korkeakiiltoinen laatta.
Sen käyttökohteita voisivat olla esim. konsertti- ja kulttuuritalon aulatilat.”

Betonilaatan pohjana toimi kehikkoon
aseteltu lakanakangas, joka lakkaamalla jäykistettiin muotoonsa. Kankaasta tehtiin kipsimuotti, joka lakattiin kolme kertaa kiiltävän
lopputuloksen takaamiseksi. Kangaslaskokset
toistuivat muoteissa hyvin, mutta ilmeisesti
vähäisen vahauksen vuoksi kipsimuotin irrottaminen oli osin työlästä.

Syvänteet
Tomas Hartman, Severi Hellstén, Miro Saloranta, Samu Pitkänen
”Lähtökohtana oli suunnitella orgaanista pintaa
jäljittelevä kaarnakuvio. Pohjaksi valittiin
männyn kaarna, koska sen profiili on selkeä.”
Positiivimuotti tehtiin männyn kaarnasta,
joka kiinnitettiin kapalevypohjaan. Sen päälle
kaadettiin polyuretaaniliuos, jolloin saatiin
muotoa hyvin toistava negatiivimuotti. Valu
tehtiin mustalla massalla.
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Crack’d
Annika Alanko, Juho Koistinen, Tuula
Tuomi, Heikki Vuorinen
”Ideana oli valaa valkoinen vähäeleinen
betonilaatta ja luoda laatan pintaan kasvualusta viher- graffitille. Tavoitteena oli esittää
visuaalisesti pinnan murtuminen ja luonnon
vihreän kasvillisuuden ilmestyminen paikalle,
kun rakenne pettää.”
Taitteinen muotti valmistettiin kapalevystä,
joka lakattiin kiiltävän pinnan aikaansaamiseksi. Sammaleen kasvattamista laattaan
kokeiltiin mm. sammalpuuroa istuttamalla.
Kokeilun myötä vahvistui käsitys, että suotuisassa valossa ja lämmössä viher-graffitin
kasvu olisi mahdollista ja toivottu kuviointi
sillä toteutettavissa.

Rompe
Roope Hannonen, Aura Pajamo, Kaisa
Nissilä, Pia-Sofia Pokkinen
”Ideana oli yhdistää sileää valkoista betonipintaa ruostuneeseen romuun. Tavoitteena
oli valaa kaksi kaltevaa kiiltävän valkoista
pintaa, josta metalliset romut nousevat
karkeasti esille.”
Tasaisten kiiltävien pintojen muotiksi
valittiin lasit, jotka kiilattiin sopivaan muotoon. Lasien väliin jääneeseen uraan asetettiin hiekkapedille metalliromua. Muotin
purkaminen oli haasteellista, mutta metalliromu pysyi hyvin kiinni betonissa ja lasi
osoittautui toimivaksi muottimateriaaliksi.
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Aaltobetoni
Daniel Herkert, Marja Iivari-Hirvonen, Aleksi Murtojärvi, Tobias
Sädekoski
”Tavoitteenamme oli valmistaa tumma betonilaatta, jonka pinta kuvaa
veteen muodostuvaa laajenevaa rengasmaista aaltokuviota. Alkuperäiseen ideaan sisältyi pinnan pesulla tehtäviä efektejä siten, että
aallon harjanteet olisivat kiiltävää sileää betonipintaa, joka asteittain
liukuen muuttuu rouheammaksi.”
Positiivimuotti valmistettiin savesta, johon valettiin lopullinen
kipsimuotti. Kiiltoasteen vaihtelu saatiin aikaan lakkauksella sekä
kuivan pinnan hionnalla.

Marenki
Ville Aaltonen, Jukka-Veli Heikka, Outi Keskinen, Hanna-Riitta Lappalainen
”Pohdittuamme muutamia erilaisia vaihtoehtoja, tartuimme ideaan marenkilevystä, jossa viehätti
sen haastavuus ja humoristisuus. Marenkilevyn kaltainen estetiikka valkobetonilla toteutettuna
vaikutti kauniilta ja kiinnostavalta.”
Työn pohjaksi valmistettiin aito marenkilevy, jonka päälle lähdettiin tekemään varsinaista
muottia. Polyuretaani osoittautui parhaaksi muottimateriaaliksi, koska joustavuutensa ansiosta
se salli haastavat muodot ja vaikeat päästöt
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