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Berliini on viime vuosina kärsinyt asuntojen
hintojen kiusallisesta kipuamisesta yhä ylemmäs. Myös taiteilijoiden tarvitsemien edullisten
työtilojen suhteen on alkanut vallita suurta
hämmennystä herättänyt niukkuus. Tilanteen
korjaamiseksi on kuitenkin alettu tehdä jotakin.
Yksi loistava esimerkki on huomattavan
syvärunkoinen ja tavanomaisesta poikkeava
betonirakenteinen talo nimeltään IBeB. Nimi
tulee sanoista Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengrossmarkt (=integroitu rakennusprojekti lähellä entistä kukkaistukkutoria).
Arkkitehti Daniel Libeskindin suunnittelemaa Jüdisches Museumia vastapäätä sijaitsi
aikaisemmin Berliinin kukkatukkutori halleineen ja sitä ympäröivine alueineen. Entinen
hallirakennus on arkkitehti Jochen Kleinin
toimiston suunnitelmien mukaan muutettu
juutalaisyhteisön akatemiarakennukseksi,
joka toimii ikään kuin varsinaista museota
täydentävänä kokonaisuutena. Lähiympäristöön on myös valmistunut ja valmistumassa
useita sijoittajavetoisia kerrostaloja.
Näkyvällä paikalla hallin vieressä on
vuonna 2018 käyttöön otettu, projektina jo kuusi
vuotta aikaisemmin aloitettu maanalaisilla ateljeetiloilla ja laajalla kattoterassilla varustettu
ns. Baugruppen aikaansaama rakennus. Taustatahosta käytetään myös sanaa Selbstbaugenossenschaft (selbst = itse, bauen= rakentaa,
Genossenschaft = osuuskunta, yhteisö). Sisältönsä ja ratkaisujensa puolesta massiivinen
ja suorastaan monoliittimainen rakennus
poikkeaa ympäristöstään ja tavanomaisista
berliiniläistaloista. Tästä huolimatta siinä on

38

IBeB on lähiympäristöönsä avautuva uuden sukupolven kaupunkitalo Berliinin Lindestrassella. Talossa yhdistyvät niin asuminen
kuin ateljee- ja työtilat. Katutasossa toimii liiketiloja.
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IBeB sijaitsee Arkkitehti Daniel Libeskindin suun-

nittelemaa Jüdisches Museumia vastapäätä.
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Talon sisätiloissa on kaikkialla betoninen ilme. Sisäkatu sekä valokuilut ovat pääosin
pintakäsittelyltään valkoisia ja kulkuväylää
reunustavat myös istuinkorkeudella olevat
penkkitasot.
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vahva kaupunkitalon henki. Tähän vaikuttavat
detaljiratkaisut, tilojen ryhmittely, ratkaisun
sisäinen huokoisuus tai reikäisyys sekä rakennusmateriaalien valinta.
IBeB:n ovat suunnitelleet toimistot nimeltään Ifau ja Heide & Von Beckerath, yhteistyössä
Selbstbaugenossenschaft Berlin eG:n kanssa.
Suomessa rakennuksen esitteli vuoden 2018
Alvar Aalto -symposiumin yhteydessä pitämässään esitelmässä arkkitehti Verena von
Beckerath. Kohteessa erityistä on arkkitehtien
oma-aloitteisuus, idearikkaus ja kekseliäisyys.
Berliinissä katsotaankin nyt tarvittavan suuressa määrin kaikkea muuta kuin grynderien
tilaamaa tasaisen kaavamaista arkkitehtisuunnittelua sekä lähinnä kallista asumista
palvelevia kokonaisuuksia.
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Asuntoja, ateljeetiloja, yhteistiloja,
myymälöitä – ja hurjasti
betonia ja teräsverkkoja
Pyrkimyksenä on ollut luoda ennen kaikkea
asukkaille ja käyttäjille edullinen sekä välittömään lähiympäristöönsä avautuva uuden
sukupolven kaupunkitalo. Tilojen jakautuminen osin maan alle ja osin sekä rakennuksen
sisällä sekä katon tasolla kulkevien pitkien
kujamaisten käytävien ympärille on mahdollistanut poikkeuksellisen syvän rungon.
Rakennuksen sisälle avautuu viisi muutamaa
kerrosta puhkovaa katettua ja valoisaa kuilua.
Niitä ympäröivät asunnoille hauskaa välimerellistä henkeä tuovat keittiöiden ikkunat: naapurille voi heilauttaa ruokaa valmistaessaan
ystävällisesti kättään.

Talon sisätiloissa on kaikkialla jäyhä betoninen ilme, jolle ankaruutta ovat antamassa
portaikkojen teräksiset verkot ja kaiteet. Itse
Le Corbusierin esimerkin mukainen la rue
intérieur -sisäkatu sekä valokuilut ovat pääosin pintakäsittelyltään valkoisia ja kulkuväylää reunustavat myös istuinkorkeudella
olevat penkkitasot. Kuilujen on myös ajateltu
houkuttelevan tavanomaista varjoisammassa
viihtyviä viherkasveja ja köynnöksiä.
Vertikaaliyhteyksiä porrashuoneen ja hissin
muodossa on kolme, kellarista kattokerrokseen.
Ateljeisiin liittyvän pohjakerroksen julkisivun vieressä kulkee myös perustasoa alempana oleva yhdyskäytävä, mutta ylikorkeisiin
ateljeetiloihin pääsee pienten siltojen kautta
myös katutasosta, rakennuksen eteläpuoli-
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selta kevyen liikenteen kujanteelta. Ratkaisu
on tavanomaisesta poikkeava, ja on saanut
arkkitehdit sijoittamaan parvekelaattoihin
myös valoa läpi päästäviä lasitiiliä. Pohjakerroksen – Saksassa kellarikerros – käytävän
pohjoispuolella on asuntojen varastoja sekä
huoltotiloja. Asuntoja on kaikkiaan 66, joista
ateljeella varustettuja on 17.
Taiteilijoille, luoville ihmisille ja muillekin
Arkkitehdit ovat tilaajan kanssa ajatelleet
ratkaisuja suunnitellessaan ennen kaikkea
kaikenlaista luovaa työtä tekeviä berliiniläisiä. Asukkaita ja rakennuksen muita käyttäjiä
varten on kehitetty kokonaan tavanomaisesta
poikkeavia asuin- ja työtilojen yhdistelmiä sekä
kattokerrokseen pienempiä, mutta huonekorkeudeltaan anteliaita noin 40 neliön kompaktimpia huoneistoja. Niiden ns. bonuksena ovat
huikeat näkymät ja pääsy suoraan ulkoa ylintä
tasannetta yhdistävältä hieman pohjoisafrikkalaishenkiseltä kujalta. Erityisesti liikuntaesteisille sopivia ovat katutaso sekä suomalaisittain
toinen ja viides kerros.
Kaupunkitaloksi IBeB:n tekee se, että julkisivu on kaduilta katsoen mahdollisimman
avoin ja ylempänä osin kauniiden klinkkeripin-
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tojen verhoama. Itäisessä kulmassa kadun ja
Libeskindin museon suuntaan on ensimmäisenä vuokralaisena uuden sukupolven kaupunkipyöriä myyvä pyöräkauppa kahviloineen.
Entisen tukkuhallin suuntaan avautuu tyylikäs
korealainen keramiikkaruukkuja sisutuksessaan mainostava ylikorkea kahvila-ravintola.
Myös ateljee- ja työtiloilla on kaikilla tietenkin anteliaat ikkunat ympäristöön. Etelä- ja
länsisivut ovat kokonaan teräsverkkokaiteen
suojaamaa, asuintiloihin liittyvää parvekevyöhykettä. Sisäänkäynnit porrashuoneisiin ovat
myös etelän puolelta.
Rakennus täyttää koko kaavan salliman
rakennuksen alan ja on 23 metriä syvä. Pihaalueen puutetta korvaa hissien avulla saavutettava ja osin tuulelta suojattu kattoterassi,
jossa on sekä leikkipaikkoja lapsille että tilaa
istutuksille ja köynnöksille. Kattokerroksessa
on myös yhteistiloja, joita on mahdollista vuokrata ulkopuolisille.
Katon kuudennen kerrostason terasseilta
aukeavat komeat näkymät ympäröivään kaupunginosaan; asukkailla on omien parvekkeittensa lisäksi loistavat mahdollisuudet nauttia
sekä katseilta suojaisista että maisemaan
nähden avoimista ulkotiloista.

Berliiniläiseen tapaan ovat etelään ja länteen avautuvat parvekkeet jo nyt pehmeyttä
ja vihreyttä tuovien ruukkukasvien ja kukkasten täyttämiä. Rakennuksen kustannussyistä
valittu karu betonisuus sen sijaan tekee porrashuoneista ja käytävätiloista suhteellisen tiukkailmeisiä. Toisaalta asumiskäyttö antaa tiloille
omanlaistaan pehmeyttä, jota yhteisöllisyys
myös tukee. Täällä ei mitoitukseltaan väljän
“sisäkadun” varrella tarvitse myöskään vahtia,
onko naapurilla kukkaruukku asunnon oven
ulkopuolella tai säilyttävätkö lapset pikkuista
polkupyörää tai rullalautaa nojaamassa seinää
vasten.
IBeB:n kellaritilat tai tarkemmin maanalaiset tilat eivät suinkaan ole autohallina vaan
ateljee- ja työtilakäytössä. Sen sijaan rakennuksessa on erinomaiset pyörävajat polkupyörien
korjausta tukevine verstaspisteineen. Yhteisissä
tiloissa on myös hyvin varustettu pesutupa.
Saksalaiseen kulttuuriin ei muutenkaan kuulu
vaatehuollon sullominen kylpyhuonetiloihin.
Betoni näkyy lähes kaikkialla
Rakennuksen keskivyöhyke perustuu kustannussyistä moduuleihin perustuvaan rakentamistapaan, mutta kerrokset eivät suinkaan ole
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12 Leikkaus D–D

13 Näkymä kattokerroksen käytävätiloista

keskenään yhtä korkeita. Itä- ja länsipäädyt
ovat sen sijaan paikalla rakennettuja. Kompakifau | HEIDE & VON
tiusBECKERATH
sekä selkeät ja toistuvat, millään tavalla
tives Bauprojektsievistelemättömät
am ehemaligen Blumengroßmarkt
ratkaisut(IBeB)
säästävät sekä
DD, M 1:500 kustannuksia että energiaa. Myöskään raakoja betonipintoja ei ole yritettykään kätkeä.
Talo täyttää suurimmilta osin saksalaisen
energiasäästömääräyskokoelman standardin
“70”, koska siinä on käytetty ympäristön suhteen kestäviä materiaaleja ja ratkaisuja. Rahaa
on käytetty tilaan ja volyymiin eikä päälle liimattuun näennäisluksukseen. Kokonaisuutta
voi kustannustehokkuudesta huolimatta pitää
erittäin korkeatasoisena.
Tämä kohde onkin monin tavoin suoraviivainen ja selkeä, mutta samalla yllätyksiä ja
joustavuutta tarjoava. Lopputulos on vaatinut
arkkitehdeilta oivallista palapelitaitoa ja uutta
kohti vievää näkemystä. Osassa talon asuntoja
asuu taiteilijoiden ja luovien alojen tekijöiden
lisäksi myös kuulovammaisia. Rakennus taustatahoineen täyttää näin erinomaisesti myös
sosiaalista tehtäväänsä.
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20 Tilojen pelkistettyä ilmettä.
21 Puhdasvaletut betonipinnat saavat näkyä.
22 Keittiötiloista avautuvat näkymät myös naapuriin.
23 Parvekenäkymät avautuvat isoista ikkunoista.
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23 Sisätilat ovat selkeät.
24 Julkisivujen verhouksena on keraaminen laatta.
Rakennus on kauttaaltaan teräsbetonirunkoinen. Se
on pääosin paikallavalettu, mutta parveke- ja pergolarakenteet ovat elementtejä.
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Residential and studio building on the site
of the former Berlin flower market (IBeB)
The former central flower market is situated in
the historic Südliche Friedrichstadt in Berlin’s
Kreuzberg district. The actual market hall is
used by the Academy of the Jewish Museum,
which stands across the road. The surrounding
areas are characterised by post-war housing and
in particular buildings that were constructed for
the 1984/87 International Building Exhibition,
as well as by a variety of cultural facilities and
creative enterprises.
The main idea for the project, which was
initiated by the architects ifau and HEIDE &
VON BECKERATH in cooperation with the Selbstbaugenossenschaft Berlin eG, was to offer a
mix of live and work units that would meet
the needs of artists and creative professionals.
The starting point for the building’s layout and
design was a collaborative and socially mixed
utilisation concept. Moreover, the comparatively
low land prices allowed the cross-subsidisation
of cooperative living and studio spaces within
the project to be part of the proposal.
The architect´s interpretation of the binding local development plan makes use of the
maximum permitted building volume. The architectural concept is based on three connected
horizontal access cores as well as the relation
between the building envelope and five internal
atriums. These parameters describe and inform
the type of units and integrate the building into
the neighbourhood. The access at ground level
lies outside the building in the south. It accommodates two of the three entrances as well as
access to various studios—some of them multistorey—a garden, communal utility rooms and
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a basement. Another access on level 1 is linked
to the green atriums. Small south-facing apartments are accessed from this central corridor
while the north-facing rooms are linked internally with the units above, which can also be
accessed directly via single-run staircases. The
upper access route is situated outside the building on level 4. Additional studios, a shared space
and a roof terrace, including optional reserve
areas on a deck above are also proposed.
All apartments and studios have different
sizes, room heights and standards of fittings.
They can be combined and some of them even
linked directly in the design development stage
to adapt the spatial concept to the occupiers’
needs. The underlying principle is that units
in the centre of the building are arranged in
modules over a depth of 23 m while units at the
ends of the building relate to their surroundings.
The apartments and studios on levels 0, 1 and 4
and at the ends of the building have barrier-free
accessibility. The structure is a combined crosswall and column construction. All ground floor
spaces are transparent and can be extended into
the adjacent public areas. The building envelope
combines ceramic elements, windows and fixed
glazing in its facade.
The owners and representatives of the cooperative will jointly develop the project’s social
and spatial focus. In view of this, the public
and semi-public interfaces with the neighbourhood are given specific attention. The building is
designed with cost-efficient prefabricated components and could be mostly constructed to the
energy efficiency standard 70 of the German
Energy Saving Ordinance using mainly environmentally sustainable building materials.

Access concepts and floor plans are flexible to accommodate possible conversion and
retrofitting as well as adaptation to changing
demands. The design of the floor plans for the
66 apartments is both demand-based and useroriented. Seventeen studios and three commercial units are designed as blanks so that the
different needs of individual occupants can be
incorporated in the standard of fittings. The
decision-making process determining the type
and position of communal facilities and the
development of a binding standard for fittings
took place in close collaboration with the building group.
The building is a modular crosswall construction made of reinforced concrete. Walls
and ceilings in the public areas, and partly in
the studios and apartments, are constructed as
‘béton brut‘. Balcony and pergola elements are
composed of a system of precast concrete units.

IBeB
Lindenstraße 90/91 , 10969 Berlin, Germany
Project development: Selbstbaugenossenschaft
Berlin eG in cooperation with ifau and HEIDE
& VON BECKERATH
Architects: ifau | HEIDE & VON BECKERATH
Client: IBeB GbR (Selbstbaugenossenschaft
Berlin eG | Ev. Gemeindeverein der Gehörlosen
in Berlin e.V. | Private owners)
Completion: June 2018
More Information:
http://www.heidevonbeckerath.com
http://www.ifau.berlin.heimat.de
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