HENKILOKUVASSA
SAMULI NAAMANKA
Haastateltavana Betoni-Iehden
henkilligallenassa on talla kertaa
slsustusarkkitehti Samuli
Naamanka Is 1969)

Poikkltleteellisyys on sana, Joka vilahtelee Samuli Naamangan puheessa
uuhaan. Omalla kohdallaan han on
myOs toteuttanut poikkitieteelllsyytta

kiitettavasti: Nelisen vuotta smen
Taideteollisesta korl<eakoulusta slsustusarkkitehdiksi valmistunut Samuli on naet oplSkeliut runsaat kolme
vuotta mylis fySlikkaa. Talla hetkella
hanen tylipaivansa voikin kulua yhta
hyvin huonekalusuunnittelun kuin
graafisen betonin parissa
Lukion jalkeen Samull aloittl opiskelut kotlkaupunkl Oulun ylioplstossa fysilkan laltoksella "Ammatrnvalinta el
ollut ItsestMnselvyys, mieun myOs
mm elainlaakista. arlckitehtuurikin
kiinnosti. Vaikka tyslikan opmon ja
varsinkin oplsk.eiun vapaamuo OISUUS
innosllYat. se tuntui kUltenklO valivalheelta Valmistumisen jalkeen todennakOlsln vaihtoehto eli opeuajan tyO el
tuntunut omalta jutulta", Samuli kertoo
Fysiikan oplSkelujen lomassa han
kavikrn limingan taldekoulua ja jatkol
sielta 1,5 vuodeksi Rovamemelle 0PISkelemaan graafista suunnittelua.
Talkiin Samuli pyrki useamman kerran;
oppllaitoksen ovi aukenl vuonna 1993
POlS PUTKESTA
TalklSsa oplSkeliessaan Samuli oli
Tanskassa valhdossa' "Sen koulutusja'lestelmasta oliSi paljon 0plttavaa
Metlla Suomessa oplskelut ovat pi kalle osastokohtalSia JOs oplskelet
ark.kitehtuuria. olet tiukasti Sima putkessa Tanskassa taas taldeteollisuus, arkkitehtuuri ja taide kasltetaan
palion laajempana kokonalSuutena,
joka otetaan huomloon mylis koulutuksessa Osastojen kesken on pallon
enemman synerglaa "
Samulrn mielesta mylis Suomen
yliopisto- ia korkeakoulumaallmassa
tarvlttaisiin nykyista laajempaa poikkitieteellisyytta "Ikava kylla vilme aikoina on menty pikemminkin taiseen
suuntaan, kun oppituolikohtaiset tu-

losvastuut parnavat paalle. Opiskeleminen ns amassa porukassa heijastuu sltten tyOelamassa herkastl ennakkoluulorna, kun joudutaan ekem"n yhtelStyOta muiden alojen Ihmisten kanssa, Jos en aloihm ohsi tutustuttu jo oplSkeluaikana, oltsi tylielamankrn yhtelstyli helpompaa "
Samuli itse tyllskentelee ONA Oesign ja arkkltehtuun -tylihuoneella,
jossa on kymmenkunta henkil08: arkkitehteja. sisustusarkkltehteja, muotoilijoita "Kullakin on omla yrityksia, jotka
proJektista riippuen muodastavat erikokOisla verkostola, kolmen-neljan
hengen ryhmia Omat tyOm ovat olleet
plt'<alle tuotekehityshankkella, joita
olen tehnyt aika paljon yksinkin."
BETONIKURSSI
OIKEAAN AIKAAN
Betoniln Samuli tutustui, kun han sal
tehtavaksi tamperelaisen tehtaan laaJennussuunnittelun ideOlnnin: -Tehdas ali toteutenu variax-Iaatalla. En
tuntenut betonia materiaalina kovin
hyvin. mutta onneksi Tajklssa sattUl
silloin alkamaan betonikurssi, jolle
paasrn mukaan" Kurssilla tutustuin
myOs betonin pintahidastmameisiin
Graallsta suunnmelua opetelleena
tunsin myOs pamamaailman, Niinpa
sainkin idean: jospa amelta VOiSl kayttaa painokonessa", Samuli kertoo betompmnan uuden kaslttelytavan,
graaflsen betonin syntyvaiheesta
Ideasta ali kultenkin vlela alka matka kaytantlilin "Be onlkurssia vetanyt
Anna KronlOf mnost! viemaan ideaa
eteenpain. Vuoden verran kestL kunnes sam yhtelstyOkumppann prolektlln mukaan, Avalntekija olt saada
mylis painoteollisuus mukaan hankkeeseen, silia pintahidastrnaineet piti
sa ada toimimaan mvtis painakoneessa Alusta pltaen Pill mylis saada mukaan erilalsia painotekniikoita, jotta
kohteen suuruudesta nlppuen pystytaan kayttamaan kulloinkrn taloudelli-
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Slsustusarkkltehtl Samuh Naamanka tor·
voo laaJempaa poikkitieteellisyyna nim
suomalalseen koulutukseen kUln tyOela·
maankin, Omassa koulutuksessaan: fysiik·
kaa. taideua, arkkitehtuurla . Ja IOissMn'
huonekaluja. betonin kasiuelymenetelml'
en kehmamlsta. graafista suunnlttelua han on ajatustaan toteunanut.

sinta menetelmaa.Samuli el silottele kuvaa kehltyshankkeen al<utalpaleesta vaan kertoo, ena ihmlsten vakuunammen siita, etta Idea voisi toimia ali vaikeaa ja
alkamolsen tylliasta
GRAAFISESTA BETONISTA
TEOLLINEN TUOTE
Ensimmaiset graafisen betonm koekappaleet Samuli kavi itse tekemassa
Taikissa: ensrn vedastamassa halutun
kuvan seripliydalla plntahldastrnalneella. ja slUen valamassa sen.
KehltvstyOn alusta asti oli kantavana
Ideana tehda todellisla teolhsta Oletla, Joka saadean kohtuuhlntalSeksi. Enta
graafisen betonin kayttlikohteet? "Oma
ajatuksem oli kehmaa ruote mmenomaan arkkitehtuunn tekemlseen. Tietysll graafisella betonrlla vol tehda
myOs la;deteoksia, jolla enSlmma,set
toteutuneet tyOt ovatkin olleet"
Jo valmiita mlttavimpla graafisen
betonrn tOlta ovat Helslngln Arablanrannassa Samulin ja Paiv; Kiurun suunnlttelemat laideselnat kerrostalojen
porraskaytaviin, "Ne onnistuivat hyvin;
valun teki Paramld Oy, joka on ollut ke·
hitystyOssa mukana alusta lahtlen",
Samuli kenoo Ja korostaa samalla, etta
tuotantotapa on vapaasti ka,kk,en betoniyritysten kaytettavlSsa
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Iso kohde on alkamassa Helsingln
Fallkullassa Siella Arkkltehlltoimlsto
Brunow & Maunulan suunnntelemien
kerroSlaloien slsapihan julklslVUl on
suunniteltu graafisena betonina Fasadeihin tehdaan viivaa graafisella
betonilla' musta klVlalnes Ja plntahldastlmella tehty puhdasvaluplntalnen
viiva.
Kuvien ja kuvioiden IIsaksi graafisen betonin teknlikalla voidaan tehda
taysin kompakllpintaisia painopape·
reita. jossa ei ole kuviota lainkaan.
Tekniikalla pystytaan toteuttamaan
plntahidastinalneilla tehtava valut.
jolla saadaan samenimaista pintaa
Mylis kokellut plhalaattavalmlStaian
kanssa on aloitenu

ta, osa tosin on siina vaiheessa, enei
nlista julkisestJ VOl viela kertoa.

JATKOKEHITYKSELLA
lISAVAIHTOEHTOJA
Samantyyppista betonlprntaa serrpalnotekniikalla on tehty muuallakln:
-Sveitsilainen arkkltehtltOlmisto Herzog & de Meuronin tuote on kuitenkin
lahlnna kasitylita, jossa kuvan koko on
korkelntaan 80x120 senttia ja se on
tehty erl teknllkalla."
"Meldan teknrlkassamme graafisen betonin pintaan tuleva kuva voidaan painaa yli kolmlmetrrselle, 1U1iattavalle kalvolle, loten yhtena,sesta
pinnasta saadaan haluttaessa erittain
suur(. Samuli kertoo.
Teknrsesti graafrnen betom on ha·
nen mukaansa jo valmis tuote, -Meilla on kaksi hyvin toimivaa pintahidastussyvyytta Jatkokehltysta tarvltaan
S1ltl edelleen, kun kokeillaan eri syvyydelle pesevia ainelta ja varmistetaan niiden toimivuus. Mves kookreettinen tuotannon hallinta ja toimintatavat vaativat viela kehitystyota."
Graaflsta betoma varten on perustettu yritys. jossa tOlmitusjohtajuuden
on ottanut Veli-Pekka Ryden/elr Samuli vastaa taiteellisesta puolesta.
Pian toteutukseen tulevia graafisen
betonin kohtelta yrrtyksella on jo usel-

HINNAKSI 20-60 EUROA/NELlii
Graafisen betonlO hinta riippuu Iiki
taydelhsestl sarian pltuudesta Slihen
patee painoteollisuuden lamalalsuudet, jossa sadan jullsteen hrnta on
kaytannlissa sama kuin yhden. "Ykslttaisia kuvioita kaytettaessa graafisen
betonin hinta on noin 60 euroa neliO!ta, rasteripinnalla hinta laskee parirnkymmeneen euroon Samuli antaa
suunnpiirtein -arvaiksi.
-Kuluvan ja ensi vuoden ajan teemme pilottikohteita Suomessa, Slnen
on tarkoltus menna myOs ulkomallle",
Samulin mukaan yhteydenottoja niin
Suomesta kuin maailmalta onkin tullut jo runsaastr, vaikka tuotekehltysvalheessa onkin tarkoituksellisestl pidetty matalaa profiilia
Samulin mukaan mves graaflsta
betonia tehtaalla valmlStanelden
tyOntekijliiden palaute on ollut myiin·
teist3 ja innostunutta. Plussaa on
mves se, ena graafisessa betonissa
pintahidastinaineet ovat kiinni I<alvossa. Ne 10levat tehtaalle kuivana, joten
ty6ntekijat eivat altistu alOeille
Graafinen betom on kehlttajilleen
Iso juttu mylis taloudeilisesti. "RlSkit
ovat iso1. Meidan plti esimerkiksl
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teettaa oma painokone, joka on nyt
sopimusparnajamme tiloissa Sammatissa. Siltl mrnulle el ole tarkernta blsnespuoli. Itse saan emten tyydytysta,
jes graaflSella betomlla on valkutusta
yrnparrstlilin. lOS arkkltehdit kayttavat
sita rakennuksissa", Samuli toteaa
HenklllikohtalSestl han on SltOUtUnut tekemMn tblla graafisen betonin
kanssa puolip3ivaisesti seuraavat
kakSi vuotta Sen jalkeen han tOlVOO
voivansa vetaytya taka-ala lie.
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HUONEKALUJA,
YMPARISTiiTAIOmA,
GRAAFISTA SUUNNITIELUA
Mita Samuli sltten tekee sen tOlsen
puoltkkaan tyOpa,vastaan7 "Haluan
tehda monenlalSta tyota en jaada yhden asian vangiks(, han vastaa
Han suunninelee muun muassa
huonekaluja Martelan omistamalle P
O. Korhoselle onkin juuri valmistunut
tuolimalli, jonka ymparille on suunmtteilla mylis koko tuoteperhe
Han tekee myas graafista suunnittelua ja on mukana myos porukassa, joka on suunmtellut fallkullan alueelle ymparistbtaidetta
-Kuinka ollakaan siihen on tulossa
graafista betonia, valkka Itse tietOlSesli yrtttn Slta valtt"", han
naurahtaa
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UUSI BETONI-IOEA:
VARJAYSMENETELMA
Vuoden alusse ratkeMut Kekslntllktlpal'
lu palJasu, ettel Samuli oJe yhden ldean
mies Han naet VOIttI KekslntlisM 11in,
Betomyhdlstyksen la Rakennuslehden
larJestaman kilpailun ehdoMsellaan
betonrn va~aysmenetelmaksl.
Menetelmall3 vordaan varjata
muottra vasten valettu betonlprnta ja
siirtaa samalla useasta eri pigmentista koostuva Kuvio sen pintaan
"Va'laysmenetelman kehltystyli on
viela alussa; pieniss3 malleissa slita
on kUltenkin jo saatu hYVla tulokSia
Pariin vuoteen en kUltenkaan uskalla
luvata sen osalta vlela kaytannlin sovelluMSla", Samult toppuuttelee
Matala profilll on hanen mlelestMn
parempi kurn etukatelshehkutus
BETONITEOLLlSUUTEEN
ULKOPUOLISENA
"BetonlteolllSuudessa ei ole selvastlkaan totumu silhen, etta ulkopuoliset tulevat kehlttamaan heidan teknllkoltaan,
Itsekin olen alSllnut selvaa vastarlntaa",
Samult myantaa. "Monella muulla teollisuudenalalla on totuttu tekemaan yhteistyOta esimerXiksi muotoilijoiden
kanssa huomattavasti enemman; ja
saatu siita hyvia tuloksia ..
Graafinen betonikrn on JO nyt osan-
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Graafinen betoni taMMo kaynamalla kalwa. jolle pa·netaan pintahldasunalneelta
halunu uva Betonl valetaan kalvon paalIe Ja kuva syntyy myOs betonipintaan

taout, ena eraissa kohtelssa betom
on valittu materraaliksi juuri sen takia,
etta on voltu kayttaa graaflsta betonia. "Tuotekehityssatsaus on melko
pleni, kun sen voi jo yhdessa kohteessa saada rahallisestl takaiSin. Tata
taustaa vasten toivoisi. etta satsaukset kehitystylihlln vOlSIvat betenrteolIisuudessa ol1a hieman isompiakin.
ESlmerk:lksi huonekalusuunnittelussa
pannkaan mlljoonan satsaus yhteen
ainoaan huonel<aluun ei ole harvinalsta-, Samuli taustoittaa
KORISTREENIT JAAVAT
VIELA VALIIN
P,enet lapset. 2- ja 5-vuotlaat, seka Espoossa sijaitsevan omakotitalon laajennus Uiyttavat Samulin vapaa·ajan
melko tiiviisti...Aikalsemmin pelasin
korrpalloa Yksissa treeneissa kavin tao
nakin vuonna, mutta nyt ei aika tunnu
eoM siihen riinavan. Toivottavasti joskus mvehemmlO-, han toteaa
Sirkka Saarinen

