GRAAFINEN BETONI
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Kiinnostukseni betoniin rakennusmateriaalina heratti kysymyksia. Lah·
din etsimaan vastausta Taideteollisessa Korkeakoulussa jarjestetylta
betonikurssilta, jolla lUlkiniin betonin uuna ilmena ja lopputydna suunniteltiin Pikku Huopalahden Betonipuisto betonilUoneineen.
Tutkin betonin esteettisia arvoja julkisivumateriaalina ja kehittamis·
menetelmaa kasitella betonin pintateksktuuria teollisesti jarkevalla tavalla. Syntyi innovaatio, Graafinen Betoni 'menetelma kuvioidun betonipinnan aikaansaamiseksi, josta tuli luontevasti myds Taideteollisen korkeakoulun lopputydni aihe. Lisaksi syntyi haaste taman tekniikan sovel·
tamisesta betonielementlltuotantoon.
Nyt Graafisesta Betonista on tullut lUotekehityshanke, joka tahtaa
menetelman lUotteistamiseen. Tavoitesuunnitelman mukaisesti projekti
kestaa vuoden 2001 loppuun. Menetelma on suunniTtelijoiden kaytdssa
vuonna 2002.
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GRAAFINEN BETONI ·MENETELMA KUVIOIOUN BETONIPIN NAN AIKAANSAAMISEKSI
Graafinen Betoni on kehiTteilia oleva menetelma, joka antaa monet
mahdollisuudet muokata betonin pintatekstuuria aina graafisista vahvoista kuvioista hallittuihin hienostuneisiin elaviin pintoihin.
Menetelmalla tuotetaan betonista pesubetonipintaa siten, eTta pintahidastin on siirretty vena lapaisemandmalle kalvolle, joka on sijoiteTtu
muonipinnalle.
Menetelman lahtdkohtana on mahdollisimman suunnittelijaystavalli·
nen tuotteistaminen. Menetelma toimii siten, eTta suunniTtelija voi la·
henaa suunnitelman sahkdpostina kuvioidun pintahidastinkalvon valmistajalle, joka toimiTtaa valmiin pintahidastinkalvon eteenpain paikalli·
selle betonivalmistajalle.
Graafinen Betoni on kansainvalinen tuote, jota voidaan tuottaa Suomesta ja/tai myyda lisensseina ulkomaille. Menetelmasta on vireilla pa·
tenttihakemus, joka on jatetty 17.02.1999. Hakemus on talla hetkella
PCT· vaiheessa (Patent Cooperation Treaty), jossa patentti on vireilla
useaan eri maahan.
Menetelmalla pyritaan vastaamaan taman paivan arkkitehtonisiin
haasteisiin. Jatkossa voidaan tehda immateriaalisia betonijulkisivuja,
joissa esimerkiksi ikkunoiden ja betonipintojen rajapinnat eivat olisi jyrkkia, vaan liittyvat sulavasti toisiinsa. Menetelma helponaa myds betoni·
pintojen kaynamista osana yhdistelmajulkisivuja tai julkisivun jasentelya
kaynamalla eritasoisia rasteripintoja. Samalla se mahdollistaa hallitut ja
elavat pinnat ja pintavaikutelmat seka pinnat, joihin vale taiTtuu eri taval·
la eri kulmista. Nain betonin pintaan aikaansaadaan kolmiuloneisuuna ja
erilaisia syvyysefekteja. Menetelmaa voidaan kayttaa julkisivuissa, vali·
seinissa seka eri ymparistdbetonikohteissa.
KehiTteilia oleva tekniikka antaa mahdollisuuden myds haluTtaessa Ii·
sata yhta aikaa useita erilaisia pintahidastin· tai muita aineita, joilla on
erilainen vaikulUs betonipintaan. Samanaikaisesti voidaan kaynaa usei·
ta eri syvyydelle vaikUTtavia pintahidasllmia. KehiteTtavan menetelman
tavoiTteena on tuoTtaa jopa 5 metria leveaa kuvioilUa pintahidastinkal·
voa. Kuvion pituuTta ei ole maaritelty, vaan se voi olla niin pitka kuin kysemen suunnitelmatiedosto on, eli voidaan esimerkiksi lUonaa 5 kilo·
metria pitka vaihteleva kuvio. Tavoitteena on myds valmistaa tietty ras·
terikirjasto valmiita kalvopintoja hyllytavaraksi. Rasterikirjastoa suunninelija voi kaynaa samaan tapaan, kuin valitsisi kuvastosta erilaisia
julkisivukaseTteja tai reikapelteja.
Nykyisin on jo olemassa menetelmia, joilla pyslytaan maaratyissa
rajoissa valmistamaan kuvioitua pesubetonipintaa pintahidastintekniikalla, Kyseiset menetelmat ovat teknisilta ja taloudellisilta ratkaisuil·
taan selvasti nyt kehiTteilia olevasta menetelmasta jaljessa. Graafinen
Betoni -menetelmassa keskeisena tavoitteena on valttya merkiTtavilta
kustannuslisilta verrattuna tavanomaiseen betonipintaan. Kehitystydn
tavoiTteena on alunpitaen ollut teollinen lUote, jota voidaan kaynaa
joustavasti niin isoissa kohteissa kuin pienissa detaljiyksikdissakin.
Paamaaran saavuTtamiseksi tuoTteen kehinamisessa on mukana useita tekniikoita, joita sovelletaan tapauskohtaisesti ja joilla voidaan saa·
vuttaa tuotteelle jarkeva hinta.
Graafinen Betoni ·menetelma on jo esitelty tana kesana muotoilu' ja
arkkitehtuurinaynelyssa Helsingissa ja se on saanut monia kiinnostuneita yhteydenoTtoja. Menetelmaan liittyvat kokeet ovat kaynnissa niin pai·
notaloissa kuin betonielemennitehtaissakin talla hetkella.
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GRAAFINEN BETONI·
GRAPHIC CONCRETE
The writer, a student at the UniversIty of Art and DesIgn HelSinkI,
has studied concrete facades and their esthetic values. He wrote
his graduate thesis on the possIbIlity of industrial textunng of concrete surfaces Graphic Concrete is a special technique, still under
development, for a patterned concrete surface The designer can
send his plan by e-mail to the producer of the patterned surface retarder film - up to 5 min width - which is then supplIed to the local
operator who casts the concrete. The length of the panern IS not
defined, it may be as long as the file, for example, a variable, 5 km
long figure.
GraphIc Concrete IS an internatIOnal product whIch may be produced in Finland and/or sold under licence abroad. This technique may
be applied In facades, separatIng walls and environmental concrete
jobs for special depth effects, tridimensionality, controlled outlintng, smooth Junctions between WIndows and concrete, and for surfaces where light is refracted in different ways The idea is to set up
a screen library of ready-made standard films The new system now under development - will be techntcally and economically far
bener than the eXlstmg methods The aIm from the start was to deve op an Industrial product which could be used flexibly on all Jobs,
both large and small

