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Miksi rakennuksen ikääntyvä hahmo
jakaa mielipiteitä?
Makuasioista ei voi kiistellä, vai voiko sittenkin?

Tino Toivonen, arkkitehti SAFA

Milloin rakennus saavuttaa esteettisen lakipisteensä? Tapahtuuko se silloin kun rakennustelineet on purettu ja urakka on saatettu
luovutusprosessin myötä vastaanotetuksi?
Onko rakennus esteettisesti kypsynyt sitten
kun se on päässyt elinkaarensa loppupäähän
vai jo käyttöikänsä aikana? Entä tulisiko rakennuksen lähtökohtaisesti näyttää aina uudelta,
jotta sen suorituskyky miellyttävää ympäristöä
muodostavana tekijänä säilyisi?
Arkkitehtuurin emeritus professori Juhani
Pallasmaa muisteli suorittamassani haastattelussa, että Alvar Aaltokin olisi joskus todennut,
että rakennuksesta olisi syytä puhua vasta 50
vuoden kuluttua. Vaikuttaahan se loogiselta.
Sinä aikana muokattu ympäristö on ennättänyt kasvaa sellaiseksi kuin se oli suunniteltu,
mutta samalla rakennus itse on palvellut käyttötarkoituksessaan jo puoli vuosisataa sekä
ennättänyt kokea monenlaista. Säänrasitukset ja muut ympäristötekijät ovat ennättäneet
vuosien mittaan painaa jälkensä rakennuksen
julkisivuun.
Julkisivun aktiivinen rooli on toimia rajapintana, ikään kuin kilpenä sisätiloille. Passiiviselta funktioltaan julkisivun tulisi palvella
esimerkiksi esteettisin keinoin muodostaessaan ympäristöä. Tällöin puhutaan julkisivukokemuksesta. Hyvä julkisivukokemus on se
syy, miksi ulkoa tarkastellessa rakennuksen ei
tule vain säilyä terveellisenä ja vastata käytön
tarpeisiin, mutta tulisi myös näyttää käyttöikänsä aikana hyvältä. Voiko likaantunut, kulunut tai muuten ikääntyessään muuttunut jul-
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Tino Toivosen viime syksynä valmistunut diplomityö Julkisivun
metamorfoosi: rakennuksen muuttuvan hahmon arvo käsittelee
rakennuksen hahmon ajalliseen muutokseen liittyviä käsityksiä
arvottamisen näkökulmasta.

kisivu näyttää hyvältä vai tulisiko se huoltaa
esteettisistä syistä aina uudestaan uudelta
näyttäväksi?
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Töölöläinen rapattu julkisivupinta on liukuvär-

jäytynyt liikenteen epäpuhtauksista. Onko julkisivu
likaantunut vai patinoitunut? Arkkitehti Jalmari Peltonen v. 1937.

Työn tarkoitus ja sisältö
Diplomityöni tutkimuskysymys on ”Miksi
rakennuksen ikääntyvä hahmo jakaa mielipiteitä?”. Estetiikan ongelmallisuus lähtee
pitkälti siitä, että sitä on hankala käsitellä
objektiivisesti. Historiassa on useasti yritetty
saada määriteltyä kauneutta ja rumuutta,
mutta pyrkimyksessä ei ole onnistuttu, koska
määrittelyä ei ole pystytty muodostamaan niin,
että sitä olisi voitu pitää yhtenä totuutena kaikille. Tästä on kyse, kun puhutaan, että makuasioista ei voi kiistellä. Totuus taitaa kuitenkin
olla lähempänä sitä, että mistä sitten voisi edes
kiistellä, jos ei juuri makuasioista?
Käsittelin diplomityössä muutamaa vaihtoehtoista näkemystä estetiikasta demonstroidakseni tätä ongelmaa. Yksi niistä oli japanilainen wabi-sabi. Perinteinen japanilainen
estetiikka pohjautuu perinteisiin, erityisesti
teehuoneeseen ja teetaiteeseen. Wabi-sabin
esteettinen olemus löytyy keramiikan ja
teeastioiden yksinkertaisuudesta, epäsymmetrisyydestä ja rustiikkisuudesta. Niitä pidetään
erityisen kauniina silloin kun niihin alkanut
muodostua säröjä, halkeamia tai muuta patinaa. Halkeamia pyritään jopa korostamaan
kultaamalla säröt. Tällainen kullattu halkeama
tunnetaan nimellä kintsugi. Historiaa korostamalla astiassa nähdään sen ajallisuus, minkä
tulisi herättää käyttäjässään kunnioitusta.
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Suomen ensimmäinen perinteinen japanilai-

nen teehuone, joka valmistui vuonna 2004, sijaitsee
Suomenlinnan Susisaaressa, bastioni Hyveen punatiilisessä kasematissa. Teehuone Tokuyûanin tiiliholvin rustiikkisuus on omiaan korostamaan huoneen
wabi-sabi-estetiikkaa.

Kemiassa patinalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi kuparin vihertävää pintaa, joka on
syntynyt, kun kupari hapettuu ensiksi tummaksi (kuparioksidi) ja samaan aikaan se reagoi
hiilidioksidin kanssa (kuparikarbonaatti). Patinalla saatetaan tarkoittaa myös puun luonnollista harmaantumista, jossa ultraviolettisäteet
hajottavat puunsoluja ja muuttavat sitä harmaaksi kasvuston, likapartikkeleiden ja kosteuden avulla. Entä voiko muut julkisivumateriaalit patinoitua? Patinan määrittäminen
saattaa olla hankalaa, jos se ei visuaalisesti
sisälly materiaalin perusluonteeseen. Puhekielessä on huomattava, että patinan sävy on
positiivisempi, kun taas rapautuminen terminä
viittaa negatiivisempaan ajassa tapahtuvaan
muutokseen. Julkisivuista puhuttaessa näiden
kahden termin erottaminen kokonaan toisistaan on vaikeaa, koska määritelmiltään ne
saattavat liittyä toisiinsa. Näin ollen se, miten
arvotamme asioita, liittyy mielestäni osittain
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siihen, onko kyseessä oleva muutosilmiö esimerkiksi rapautumista tai patinaa.
Tulevaisuusorientaation vahvistaminen
julkisivusuunnittelussa
Suunnittelun tulevaisuusorientaatiota voisi
vahvistaa esimerkiksi palautteen avulla. Luonnollisesti markkinoille ilmestyvien uusien
julkisivumateriaalien vanhenemisominaisuuksista on niiden markkinataipaleen aluksi
suhteellisen vähän tietoa saatavilla. Kestävän
julkisivusuunnittelun kannalta on tärkeää
tiedostaa, miten valittu materiaali reagoi niin
maantieteellisessä sijainnissa, ilmansuunnassa
kuin julkisivun kohdassa, jossa se lopulta fyysisesti sijaitsee.
Jotta saisimme visuaalisen palautteen
jakoon julkisivujen vanhenemisominaisuuksista, olisi mielestäni hyvä kehittää esimerkiksi
kuvapankki, jossa eri julkisivumateriaaleilla
varustettujen rakennusten julkisivuja oltaisiin

valokuvattu ja arkistoitu kartalle ikään kuin
”ennen ja jälkeen”-ajatuksella. Toinen edistyneempi keino voisi mielestäni olla julkisivujen
BIM-simulointi, jossa visuaaliselle rapautumiselle riskialttiita kohtia kartoitettaisiin ja todettaisiin, onko kyseessä tarkoituksenmukainen
patinaa vastaava reaktio. Vastaavanlaista kartoitusta tehdään esimerkiksi tulvasimuloinnin
yhteydessä.
Tärkeintä on kuitenkin materiaalien ajassa
tapahtuvan visuaalisen muutoksen tiedostaminen erityisesti julkisivusuunnittelussa, jotta
saadaan aikaiseksi aikaa kestävää ja kauniisti
patinoituvaa ympäristöä. Minulla on harvoin
ollut vaikeuksia keskustella ihmisten kanssa
rakennuksen visuaalisen hahmon muutoksista, koska taustasta riippumatta se herättää
meissä ajatuksia patinasta, rapautumisesta,
arkkitehtuurista, tyylisuunnista ja estetiikasta.
Esimerkiksi tästä syystä näistäkin asioista olisi
mielestäni hyvä jatkossakin kiistellä.
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Ehdotetun kuvapankin kuvat olisi tarkoitus mer-
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Luonnon valtaama heinälato Paraisten Saaris-
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Oulun yliopiston pihalla sijaitseva Hirsitetris-pa-

kitä kartalle. Valokuvan yhteyteen liitettäisiin tiedot

totien varrella. Rapistunut lato keskellä peltoa on

viljonki on siirretty nykyiselle paikalleen Helsingin

käytetyistä julkisivumateriaaleista. Kuvia kerättäi-

selkeä osa Suomen kansallismaisemaa.

arkkitehtuurimuseon luota. Siirron jälkeen paviljon-

siin eri vaiheista: visualisointi suunnitteluvaiheesta,

kiin lisättiin vesikatto ja hirsikerroksia. Uudet hirret

valokuva valmistumisajankohdalta ja tämän jälkeen

erottuvat kontrastillaan ja antavat visuaalisuuteen

valokuvia sovituin aikavälein samasta kuvakulmasta.

mielenkiintoisen lisän.

Näin saataisiin kattavammin palautetta julkisivumateriaalien visuaalisista vanhenemisominaisuuksista.
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Tino Toivonen valmistui syksyllä 2019 Oulun
yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä arkkitehdiksi. Toivosen diplomityö, Julkisivun metamorfoosi: rakennuksen muuttuvan hahmon
arvo käsittelee rakennuksen hahmon ajalliseen
muutokseen liittyviä käsityksiä arvottamisen
näkökulmasta. Diplomityö rakentuu estetiikan
perusteista, tulevaisuusorientoitumisesta
julkisivusuunnitteluun liittyen, tapaustarkasteluista sekä asiantuntijahaastatteluista.
Työn pääohjaajana toimi yliopistonlehtori
Anu Soikkeli. Diplomityötä on tukenut Julkisivuyhdistys ry ja Kunnallisalan kehittämissäätiö. Diplomityöjulkaisu on nähtävissä
kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909272945
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Helsingissä Sähkötalon julkisivua on ehostettu

uusilla kuparipaikoilla. Uutuuttaan hohtava kuparipinta ottaa aikansa, että se patinoituu osaksi muuta
julkisivua. Esipatinoituna pinta ei välttämättä olisi
lopulta yhtä luonnollinen osa sähkötaloa. Arkkitehti
Alvar Aalto v. 1973.
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Tampereen yliopiston Konetalon betonijulkisivun

pintaan on ilmestynyt punaisia valumajälkiä, joiden
on tutkittu olevan sinilevää. Muutoksella ei ole julkisivun suorituskykyä heikentävää vaikutusta. Sen
pois peseminen on kyse esteettisestä valinnasta.
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Ageing appearance of a building
draws mixed opinions
The building facade plays an active role as
a boundary, a kind of a shell for the internal
spaces. The passive function of a facade is to
formulate the surroundings e.g. through aesthetic means. Not only is a building expected
to remain healthy and fulfil the needs of its
users, it should also look good until the end
of its lifespan. Does a facade that is dirty or
worn or shows other signs of ageing still look
good or should maintenance activities be carried out for aesthetic reasons to rejuvenate its
looks again and again?
Tino Toivonen considered the metamorphosis of the facade in his thesis that aimed
at answering the question “Why the ageing
appearance of the building splits opinions?”.
Aesthetics is a subject that is difficult to
study objectively. Beauty and ugliness have not
been defined successfully, because it has not
been possible to make a definition which would
be the universal truth for everybody.
The Japanese wabi sabi, for example, creates
the aesthetic appearance through the simplicity, asymmetry and rusticity of the ceramics and
the tea services. They are considered especially
beautiful once they start to become cracked or
chipped or otherwise patinated by time.

As a chemical term, patina can refer to
e.g. a greenish surface of copper. Patina can
also be used to describe the natural greying of
wood. Can other facade materials be affected
by patina? It can be difficult to define patina, if
it is not a visual component of the basic character of the material. In spoken language, the
word patina has a more positive ring to it, while
weathering refers to a more negative phenomenon occurring over time. With facades, it is
difficult to completely distinguish between the
two, as they can be interlinked.
An important aspect of sustainable facade
design is to understand how the selected material will react taking into account the geographical location and the orientation and position
of the facade.
Visual feedback from the ageing properties
of various facade materials could be utilised by
creating a stock of “before” and “after” photos
of buildings, for example. A more advanced
method could be BIM simulation of facades,
mapping points susceptible to visual deterioration and determining which is a desirable
patina-like reaction.
However, the most important thing is to
be aware of the visual change occurring over
time, particularly in facade design, to produce
environments that are durable and age with a
beautiful patina.
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