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Betoon on oma pika arengutee jooksul kujunenud enamaks kui lihtsaks
tsemendi, vee ja tditeaine seguks.

M6nikord on graafilist betooni
nimetatud ka fotobetooniks. Graafilise
betooni abil luuakse betooni pinnale
mustreid v6i kujutisi, kasutades siledapinnalise tsemendikiri ning betooni
paljastatud tditeaine vdrnrse ja tekstuuri erinelrrsest tulener-at kontrasti.
Piiramatu valikuv6imalus
kujutiste tekitamiseks

'l

Graafilise betooni ndol on tegemist

it

pesubetooni eriliigiga. Fassaadi kaunis-

l,

tamiseks mSeldud muster triikitakse

1l

I

betooni tardumist aeglustava ainega
erilisele kilematerjalile, kasutades siiditriiki tehnikaga sarnanevat meetodit.
Saadud mustrikile asetatakse monteeritava betooni tcicistuses kasutatava
valuvormi p6hja ning sellele valatakse

tavaline v6i dekoratiivbetoon. Pdrast
betoonpaneeli lahtirakestamist ja tdnu

betooni tardumist aeglustava aine
m6jule jddb vastav osa betoonpaneeli

pinnakihist kuni paari millimeetri
siigar'useni kivinemata. Tardumata

betoonikiht eemaldatakse survepesuga
ning paistma jzi:ib betoonis kasutatud
tditeaine ehk pesubetoon.

Thrdumisaeglustiga katmata kohjiidb ndhtavale sile betoon- ehk
vormipind. Peale pesu- ja vormipinna
tekstuuri erinemsest tingitud kontrasti on v6imalik kujutist v6imendada,
tades

kasutades betoonis erineva vdn'usega

tsemendikivi ja tditeainet. Selle tulemusel joonistubki betooni pinnale soovitud muster v6i kujutis.
Valikuv6imalused on piiramatud

-

alates lihtsatest, standardsetest mustritest, l6petades individuaalsete, spetsiaalselt tellija kavandi v6i foto pdhjal

loodud mustritega.

Foto kandmine betoonile on
keerulisim
K6ige keerulisem graafilise betooni

puhul on foto kandmine betoonile.
Niinimetatud halltoonide kuvamine
on vdga keeruline ning seet6ttu tuleb
protsessi kohaselt foto piltlikult <ieldes
iimber t<icjdelda mustvalgeks (monokroomseks) mustriks. Saadud muster
triikitakse betooni tardumise aeglustajaga kilematerjalile ja asetatakse vormi.
Erinevate mustrite puhul v6ib kasutada erineva toimega aeglusteid, saawtades niimoodi erineva pesusiiga."rrsega betooni pinna. Madalama pesusiigarmse korral eemaldatakse betooni
4
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HHmenlinna maakondlik arhiiv
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Tegemist on hoonega, mis pdlvis 2009. aastal Soome betoonikonkursi auhinna ja
parima betoonfassaadi arhitektuuriauhinna.
Paneelid valmisid meie Soome sosarettevotte parma Oy tootmisliinidel. Betoonis
on kasutatud musta teiteainet ning margid betooni pinnal on saavutatud valge vormipinnaga. Fassaade dekoreerivad tahed ja margid arhiivis leiduvatest ajaloolistest
dokumentidest. Arhitekt Mikko Heikkineni sOnul on see must "riiklik mdlupulk"
teis tikitud arhiivisugavustest leitud miirke talupoegade ja kuningate aegadest kuni
tenapeevaste, internetiajastu mdrkideni
Tavaparaselt teostatakse kuvatav muster pesubetooni tehnikas ja taustaks jaab
vormipind. Seekord otsustati teha vastupidiselt. Valged sumbolid betooni pinnal on
teostatud sileda vormipinnana ning tausta moodustab musta varvi pesubetoon.
Peale valjakutseterohke graafillse betooni mustri olid seatud vaga ranged nouded
paneeli mootmete halvetele. Suurte kujutiste ulatumine rlle Uhe elemendi ehk
jiitkumine teisel elemendil pidi olema tapne. Aste kujutiste eri poolte vahel oleks
Uldmuljet rikkunud.
"
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Lastekeskus
Hollandis, arh
Seinal on

Veldwijk Ermelos
t Anne Klein Breteler.
justkui metsakeskpeegeldust veepinnal.
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t[iteaine jdzib r'[hem domineerima.
Sligavama pesu korral eemaldatakse
tsemendikivi rohkem ning betoonis

liseks.

kasutatud tditeaine jddb rohkem ndh-
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suurendab pildi kontrasti veelgi. Hea

**a

ja viirvierinewrsed muudavad
graafilise betooni nii-cielda mitmekihi-

pesemise hdigus eiernendi pinnalt vd.ga
Shuke tsemendikiht ning betooni jdme-

tavale. Niimoodi on v6imalik pildi
kontrasti suurendada r'6i vdhendada.
Siigav pesu karedama tekstuuriga
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Vaadeldes graafilist betooni eemalt,

tajume fassaadi ja selleie kantud mustrit iihtse ten'ikuna, naiteks tunneme
iira foto v6i kujutise. Graafilise betooni
l[hemal vaatlemisel, nditeks siseruu-

mides, avaldub iustkui uus tasand.

kujutise saavutamiseks on otstarbekas
kasuiada valgel. Isementi ning vaja-

Pesubetooni pindadel on selgesti ndha
betooni struktuur, td"iteaine ja tsemendikivi virrrrse erinevused ning kuiu-

dusel betooni viirr,-ust pigmentidega

tatava mustri detailid. Minu art'ates

toonida. Valge tsemendi kasutamisel
jilib piirjoon sileda ia tekstuurse pinna
vahel teravam ning honkreetsem. See
on oluline jr,rst peenema mlrstriia detailide paremaks vdljatoomiseks. Teks-
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Amberconi tehasehoone

St. Vringis Taanis, arhitektuuribUroo KPF Arkitekter AS. Aeglustikile

kuulub ccPro kollektsioonija on
valmistatud eritellimusena, vastavalt

arhitekti kavandile.

tulemuse huvitavamaks.
iseloomustab
pesubetooni k6rge kvaliteet. Kuna aeglustikile on valmistatud tcicistuslikult,
see

Graafilist betooni

on aeglustikiht sellel vdga iihtlane ja
aeglusti piisimine kilel garanteeritud.
ICassikalise pesubetooni tehnoloogia
kasutamisel kantakse vedel, vesialusel
v6i lahusti baasil valmistatud aeglusti
vormi p6hja tehases. See lisab tootmisprotsessi tiiendavaid t6cioperatsioone.

Valmis aeglustikile kasutamisel j:i:ivad
*.rvrv.ehita.j a.ee
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Graafilise betooni siinnilugu
I O"-a-e'a : a' aa.?:a: g-s:s:

a ^U: osa arhttektuurist. Betoonpindade eriliste
1980ndatest. Praegugi On ndha
1960n0eie a grses e ^ ia:,a as *es:a',i-s-a-ae e:ur-najacle otsaseinu kaunistavad
Valli-Lember Bogatkina ,e Mdrgar€td Fuksi ..J-C pannoosid. Kuigi lvtustamee
majade puhul ei ole tegu graaftiise beioor:ga. oi "ence luiul siiski tegemist esimese katsega Eestis ilrnestada monteeritavasi beioorist i-roonete fassaadi huvitavate motiividega.
Graphic ConcreterM on sisearhitekt Samuli Naamanka loodud ja patenditud
tehnoloogia, mis on valja tootatud peamiselt monteeritavast betoonist fassaadide
kaunistamiseks.
Graphic Concrete Ltd, graafilisel betoonil pOhinevate viimistluslahenduste pakkuja
ning aeglustikile tootja, on selle tehnoloogia arendusse aktiivselt kaasanud oma
kliente ja partnereid. Koostdo E-Betoonelemendi emafirmaga Consolis SAS (Euroopa
juhtiv monteeritaval betoonil pOhinevate ehituslahenduste pakkuja) ulatub juba
1990ndatesse (toona oli tegemist kull meie Soome sosarettevottega parma Oy),
kui valmistati esimesed ndidiselemendid. Selle pikaajalise koostoo tulemusel on
graafilise betooni tehnoloogiast vdlja kujunenud elemenditodstuse jaoks kindel ja
usaldusvddrne meetod, mis aitab tagada toodangu korget kvaliteeti, tosta tootmise
efektiivsust ning keskkonnahoidlikkust.
E-Betoonelemendi koostoo Graphic Concrete Ltd-ga ulatub aastasse 2O0t,kui
Harku tehases valmisiati esimesed proovielemendid. Kuni siiani on olnud meie
suurimaks veljakutseks Eesti Maanteemuuseumi ajalooliste teeruumide tugiseinad.
Eesti rnaantee ajalugu ja maastikku kujutavad fotod tuli kanda ligi 200 m2 suurusele
betoont pinnale. Detailirohkete suurte fotode kandmine betooni pinnale, kasutades
suhteliselt pehmeid kontraste, pani prooviie kogu meie, craphic Concrete Ltd ja
Consolrse, ekspert]ce osk!sed'r:ng kogernuse
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Nokia parkimismaja Espoos Soomes,
arhitektuurib[iroo Arkkitehtitoimisto
Larkas & Laine OY. Muster kuulub
GCPro kollektsiooni ning on valminud Arkkitehtitoimisto Larkas &
Laine OY loomingu p6hjal.
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need operatsioonici ira. -samnti tonseb
pesubetooni keskkonnahoidlikkus. sest
pesubetooni I'almistamisega kaasnevate lahtiste kemikaalide kasutamise
vajadus puudub.

Kvaliteetse tulemuse
saavutamine n6uab tapsust
ning kunstnikusilma
Elumaja peasissekdigu kaunistus
Soomes.

Kvaliteetse graafilise betooni saar,'utamisel mdngib viiga suurt rolli trjcide
teostamise tipsus ning valmistamise

tehnoloogiast kinnipidamine.

See

omakorda eeldab kvalifitseeritud tddj6u kasutamist.
Pesubetooni pesusiigar,rrs s6itub suu-

rel mddral betooni ja tardumisaeglusti

vahelisest keemilisest reaktsioonist.
Uhtlase pesubetoonpinna saar,.utami-
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Abert Edelfelti nimeline kool
Porvoos Soomes, arhitekt Leena
Yli-tonttinen.
q,u.u'.ehitaja.ee

seks on oluline tagada iihtlane betooni
koostis ning iirhtlasecl betooni kivinemise tingimused kogu projekti vriltel.
Keeruliste kujLrtiste ia fbtode kandr.r.iisel betoor"ri pinr.rale sdltub tulemus olr,rIi;el rniiiral betourti pirtna pe--ttti-.-r.
Pesija or.r iustkr.ri kunstnrk. kelle r;.ii',
Ltllrlllll-rll.l
lllll.lrl
hrl',.,:1. -::t:..,.,
iltrrrrb. Liier. i,-'i -i:- lir-. ..i.:-::. r-.r;
voib iiiclnLrlie rikk',.di . Stiiepalast
peab pesi.tal olemz. kur aial\ i:LSt mustrist
viiga hea eltekuiutus,
Fassaadile kantar.ad kujutised rdivad
olla tunduvalt suuremad kui iihe ele-

mendi mddtrled

ia

hoonet kaunistar.

kujutis v6ib ulatuda iile mitme elemendi.

See onrakorda tingiir ttnapdraseg:r r-dr-

lr.ldes r-niilksa rangentate toler.antsinduete rakenclamise. seda nii tootmises
kui ka elemer.rtide paigaldamisel.

Ehitise onaniku, arhitekti ja tootia
vaheline koost6ci on p6hjapanevalt
tdhtis. Soor,'itud tulemuse saar,rrtamiseks tuleb juba vziga varajases hoone
kavandamise faasis ette ndha graafilise
betooni kasutamine, ldbi m6elda muster ning selle paiknemine fassaadil.
Selle p6hjal on r'6imalik jagada fassaad
sobiva kuiu ja m66tmetega paneeli-

deks. Kujutiste ja mustrite parintaks
kuvamiseks on m6istiik tel"ra piisaval
hulgal nziidiseid, katsetada betoorri retseptis elincra jdnre,lrrs.' .ir viilrrr:rStr
tziiteaineid nirr g va.j ad Lrsel p looiicla eli nevaid betooni liilr ipiemente. Sobir-a
toimega :reglr,rstikile ititab t:rgada vajalikr,r pesusirsarrse.

Tihti

krr,.'.rtataks.. gi'aafilist betooni

lih edrrlt

r irirdel dar ates kol.rtades. sageli
ittl ).,)d'.isitvitd need olllise osa ehitise
:ritri:ekr.r'.rrist. See eeldab laitmatut lwalrreeti, Elen.rente tuleb kdsitseda iilima
ir,r,r1ega. sest pindade parandamine on
keemiine. mdnikord isegi peaaegu v6imatu. Klaliteetne paneel peab valmima
1a paika saama esimese korraga, sest
irmbertegemine on kulukas ja v6ib ohtu
seada ehitise 6igeaegse valmimise. E

Artikli juures on kasutatud nii

Graphic Concrete Ltd ltui ka E-Betoonel

emendi fot o mcd eri ali.
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