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Sinua ryhdytliin kutsumaan Betani-Naamangaksi, kun
tamperelaisen tehtaan laajennustaimeksiannon yhteydessa innastuit betanista ja keksit seka patentoit graafisen betanin. Te~ graafisesla betonista myOs ta~een maistenn lopputyOsi Taideteollisessa korkeakoulussa. Mitii
graafinen betoni oikein on?
UPM-Kymmenen kanssa kehitellylle valukalvolle palnetaan
kuva pintahidastinaineella. Kun betanikakku valetaan koIuan
pilalle, menetelmalla saadaan esille reliefimainen kuva niihin
kohtiin, joissa betoni ei ole paassyt kovettumaan hidastinaineiden vaikutuksista. Envansta kivea kayttamiilla saadaan
erivarisia kuvioita.
Taimit Graphic Concrete Ltd:n kehittiijana ja luavana jahtajana 2()()(}-2004 ja omistat edellsen siivun yntyksesta.
Vii pualet graafista betania hyOdyntavistii kahteista sijaitsee ulkomailla. Vieliiko ~se suunnittelet graafista betania
hyOdyntavia teoksia?
Kylla. Viimeisin !yo on Nousukierre-niminen taideteos Stockmannin parkkiin johtavassa ajarampissa. Se tOlmii myas apasteena, kun Helsingin ulkopuole~a tulleet kysyuat, miten Stockmannin parkkiin ajetaan. Heitle sanotaan vain, etta aja sen
taideteoksen kautta.

Kehittelit graafista betonia p~kiian. Viime vuanna suunnittelit Piiroiselle Campos-malliston, jonka matenaali-innovaation kehittAminen huonekaluteollisuuden tarpeisiin
yhdessA Navoplastic Oy:n ja P.O.Karhasen kanssa kesti
kalme ja puali vuatta. Taidat pitiia puurtamisesta?
Olen luonteeltani teknisvoiltoinen suunniltelija. Tuotteissa on
yleensa aina jokin juju. joka edellyttaa kokeilemista ja lekniiken miettimista. Kun jaksaa puurtaa, niln ehka S6 eleeton estetiikkakin ltiytyy sita kautta.
Ennen Taideteollisen korkeakoulun opintaja opiskel~ mm.
graafista suunnittelua Ravaniemella seka fysiikkaa Oulun yliopistassa. Ovatka fysiikan apinnat vaikuttaneet siihen, etta lahestyl suunnittelutehtavia teknisvoittoisesti?
lsiin SLMJssa kaikki ouat insinooreja, jaten mun pitiia tsempata
niidenkin kanssa... IIman muuta fysiikan opinnot ovat velkuttaneet. Ne ovat mm. auttaneet etsimaan parhaat mahdoiliset
kumppanit, joiden kanssa graafisen betonin homma on saatu pelaamaan. Taikin koulutus puolestaan on ohjannut miettlmaan jiirkevastl graafisen betonin kayttoalueita.
Compos-mailistan kalusteet valmistetaan suomalaisesta
pellavasta ja maissisokensta polymeraidusta luannankuidusla, joka on sataprosenttisesti biohajoavaa. Kyse
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"Olen luonteeltani teknisvoittoinen suunnittelija. Tuotteissani on yleenso aina
jokin juju, joka edellyttoo kokeilemista ja tekniikan miettimisto. Kun jaksaa puurtaa,
niin ehko se eleeton estetiikkakin Ioytyy sito kautta."
on ns. biomuovista, joka on taysin kompos~
toitavissa. MiUi muita etuja materiaalilla on
muoviin verrattuna?
Se on yhta komposloituvaa kuin puu, mutta kes-

tavampaa. Lisaksi taste. voidaan muotoilla sa·

Muovin kierrattaminen on edelleen hirvittavan
hankalaa, vaikka se on muovattavuutensa ansi-

Siella on lahinna erilaisia prototyyppeja, joten

osta hyva materiaali. Olen Itse kuitenkin parem·
malla mielella, kun tiedan suunnilelleeni kalusleen, josta ei koidu harmia luonnolle.

Nain se on myos useimmilla kollegoilla. Tama
voi olla taktisesti hyva veto: kun yslavat nake·

manlaisia kolmiulotteisia muotoja kuin tahan asti

Ensimmainen suunnittelemasi kaluste oli

on voitu tehda muovista mutta ei viilupuristees-

Clash-luoli Martelalle vuonna 2003. Avartel·
Ie suunnilellu Uni·luoli sai Nordiska design·
priset -pal kinnon Tukholmassa 2008, Habilek

tao Maleriaall tasaa kosleutta ja tuntuu lamplmammalta kulen puu, jolen pehmusteita ei valttamatta talVita.

Voisiko materiaalista valmistaa mUQvituoleja

esitteli vilme syksyna riippuvan Jiella-tuolin
Habitaressa. Compos-mallistoon on suunni-

mukavammal isluimel esimerkiksi jalkapal·

lellu luolien lisaksi myos poyta. Ehliiko si-

lostadionin katsomoon?
Tasse. vaiheessa ulkokayttba ei suoranaisesti

sustusarkkitehti Naamanka suunnitelJa my6s
sisustuksia?

suositella. Meilla on viela lutkimuksia kaynnissa naiden asioiden osalta. Majssitarkkelykses·
ta valmisteltu biomuovi kestaa sinallaan, mutta
pellavakuitu imee kylla Itseensa kosteutta. Emme
tosin saaneet testikappaleita hajoamaan, vaikka

Enpa juuri. Yksi kolmasosa lyoslani koostuu tuo·
tekehilysjaksoista. Yksl kolmasosa on huonekalujen ja muiden tuolteiden suunnittelua. Yk·
si kolmasosa koostuu ymparistotaideteosten
suunnittelusta ja yhteislyosta arkkitehtien kanssa. Sisustussuunnittelua lilaavat ohjaan tielyille
hyville kavereille - mm. Kaj I\Jbackilie. Olen kyla
hyvin kiinnostunut vanhojen rakennusten restaurointiarkkitehtuurista ja olisin mielellanl ottanutkin
niila koskevia toimeksiantoja. Tyokiireet oval kuitenkin estaneet.

uitimme "lita vesiamparissa. Viilupuriste hajoaa
vedessa jo muutaman paivan aikana.
Ekologisuus on sinulle ilmeisen tarkeaa?
On surullista katsoa taman paivan dokumentteja,

joissa merenpohjan kuoppia kaavitaan nuotalla
ja 80 prosenttia saaJiista on muovipellettijaamia.

Miten olet sisustanut oman kotisi?
meilla joutuu miettimaan, mihin kannattaa istua.

vat kotini, he eivat halua kayttaa minua sisustussuunnittelijana.
Haaveilen kylla kedin sisustamisesta ja mulla

olisi valineetkin siihen. Mutta kun ei jaksa... Ruokapoydan tuoleina on omat Clash-tuolit, mutta en ole saanut viela vaihdetuksi Clash-poytaa vanhan poydan tilalle, jonka mummoni osti
1920·luvulla.
Milanon huonekalumessul laheslyvat. aiel
kaynyt siella jo 10 vuolla. Kuinka larkeaa

messuilla kayminen on muotoilijalle?
Milanossa nakee oikeastaan suurimman osan
maailman tunnetuista muotoilijoista ja oppii tietamaan ne baarit, joissa muotoilijat lapaavat toisiaan. Ajatusten vaihtaminen on oleellisen tarkeaa tassa lyossa. On persoonakysymys, kuinka

avoimesti 58 on suoraa debattia. Mulla on tiettyja ystavia - mm. Kolilaisen Anlti - joiden kanssa kayn hyvinkin syvia keskusteluja ja teen yh-

teisia reissuja. (it

