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Taustaa

Kuparin käy�ö katemateriaalina juon-
taa juurensa 1200-luvun Eurooppaan. 
Historiantuntĳat kuitenkin arvelevat, 
e�ä sitä käyte�iin tähän tarkoitukseen 
jo paljon aiemmin; uskotaan, e�ä esim. 
Ateenan Akropoliin-kukkulan Partheo-
nin temppelin ka�o olisi tehty pienistä 
kuparilaatoista. Myös nykyisin kupari 
on yleisesti käyte�y ja arvoste�u ma-
teriaali rakennusten katoissa ja julki-
sivuissa. Myös muut kuparipohjaiset 
seokset kuten pronssit ja messingit ovat 
olleet jo kauan suosi�uja materiaaleja 
arkkitehtuurissa ja taiteessa.

Miksi kuparista?

Kuparilla on useita erityisominaisuuk-
sia kuten erinomainen korroosionkesto, 
hyvä muoka�avuus,  pitkä elinkaari ja 
samalla alhaiset elinkaarikustannukset. 
Toisaalta kupari rakennuksissa nostaa 
rakennuksen arvoa ja soveltuu hyvin 
kaupunkikuvaan. Kupari on luonnon 
materiaali ja sen kanssa soveltuu yh-
dessä käyte�äväksi erinomaisesti mm. 
puu, luonnonkivi, tiili ja lasi.

Kehitystyö

Outokumpu Poricopper Oy aloi�i 
vuonna 2003 kehi�ämään kupariin pe-

rustuvia ka�o-, julkisivu- ja sisäraken-
nejärjestelmiä. Perinteisesti kuparira-
kentaminen on perustunut taitavien 
peltiseppien käden taitoon ja kaikki 
työ on tehty työmaalla. Tämän rinnal-
le on kehite�y järjestelmiä, jotka ovat 
teollisesti esivalmiste�avia, nopeasti 
asenne�avia mu�a samalla on pyri�y 
o�amaan huomioon  kuparin erityis-
vaatimukset.

Arkkitehtien ja suunni�elĳoiden 
piirissä on koe�u suurena ongelma-
na suunni�eluohjeiden puu�uminen. 
Tätä taustaa varten on kehite�y varsin 
laaja suunni�elĳan työkalu ” Designers 
Tools”, joka sisältää:

-kirjan ”Copper Book for Architects”
-rakennesuunni�elĳan ohjeet
-Nordic Systems – järjestelmäkuva-

ukset detaljeineen
Koko tämä aineisto löytyy www.ou-

tokumpucopper.com/nordicsystems tai 
toimite�una cd:ä.

Kuparistudio

Outokummun palvelupake�i sisäl-
täen em. järjestelmien toimi�amisen 
asiakkaille suunni�elun, materiaalitoi-
mituksen ja jopa asennuksen. Kaikki 
tämä toiminta tapahtuu kiinteässä ver-
kostossa oman alan parhaiden osaajien 
kanssa.  

Poriin on rakenne�u Outokummun 
tehdasalueelle kuparistudio, jossa an-
netaan räätälöityä koulutusta arkkiteh-
deille, suunni�elĳoille, rakentajille, vi-
ranomaisille, asentajille ja myös omalle 
henkilökunnalle mitä lii�yy kuparin 
oikeaoppiseen käy�öön.

Luonnonpatina

Kuparipinnoille on ominaista atmos-
fäärisen korroosion aiheu�ama ha-
pe�uminen. Korroosionopeuteen ja 
kehi�ymiseen vaiku�aa suuresti mm. 
paikallinen ilmasto (meren läheisyys, 
kaupunki-ilmasto, teollisuusilmas-
to, maaseutu jne.) ja kontakti veden 
ja kosteuden kanssa. Tämä aiheu�aa  
vaihtelua oksidikerrokselle ja saa siten 
aikaan kuparin pinnalle sen luonnolli-
sen elävyyden kun väri vaihtelee tum-
manruskean ja mustan välimaastossa. 
Hape�umisprosessin viimeinen vaihe 
on ajan kuluessa pinnalle muodostuva 
vihertävä patinakerros. Patinaa muo-
dostuu kuparin pinnalle vuorovaiku-
tuksessa ilmaston epäpuhtauksien, 
erityisesti rauta-, rikki- ja kloridiyh-
disteiden vaikutuksesta. Nämä epä-
puhtaudet yhdessä kosteuden kanssa 
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Esipatinointi 

Nykyisin, kun ilmasto on puhdistunut 
mm. liikenteen-, lämmitys- ja teolli-
suuspäästöjen tehokkaamman puh-

puolestaan vaiku�avat muodostuvan 
patinan väriin, joka luonnonpatinoissa 
vaihtelee vihreän, kellertävänvihreän 
ja sinivihreän tai jopa mustan sävyissä. 
Ylivoimaisesti yleisin luonnonpatinois-
sa esiintyvä mineraali on vihertävä bro-
kantii�i. Luonnollisen patinan muo-
dostuminen on kuva�u alla olevassa 
kaaviossa. 

e�ä myös esipatinoidun kuparin tulee 
pohjautua tähän luonnolliseen proses-
siin. Outokummun hapete�u kupari 
Nordic Brown ja patinoitu kupa-
ri Nordic Green nouda�elevat tätä 
luonnollista prosessia. 

Hapete�u kupari Nordic Brown 
valmistetaan teollisesti termo-kemialli-
sessa prosessissa, jossa kuparin pintaan 
muodostetaan tumma luonnollisen kal-
tainen hape�umakerros. Altiste�aessa 
ulkoilmaan hapetetun kuparin pinta 
hakee oman termodynaamisen tasapai-
nonsa ilmaston kanssa. Esihapetetulla 
materiaalilla voidaan näin ”oikaista” 
normaali hape�umisprosessi nopeasti 
ja ilman kirjavia välivaiheita.

Esipatinoitu kupari Nordic Green 
koostuu saostusprosessilla valmiste�a-
vasta brokantii�ipohjaisesta patinasta 
joka levitetään esihapetetun kuparin 
pinnalle. Muodostuva patinapinta on 
huokoinen ja siten myös reaktiivinen, 
niin e�ä luonnolliset reaktiot ovat 
mahdollisia niin kuparinpinnalla kuin 
itse patinassa. Näin myös esipatinoitu 
kuparipinta hakee oman tasapainonsa 
paikallisten olosuhteiden kanssa ajan 
kuluessa. 
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Luonnonpatinaa Outo-
kummun Porin tehtailta.

Business School Oslos-
sa. Esipatinoitu kupari 
Nordic Green living.

distamisen ansiosta on myös patinan 
luonnollinen muodostuminen kupa-
rin pinnalle hidastunut merki�ävästi 
tai sitä ei muodostu lainkaan. Tämän 
vuoksi markkinoille on syntynyt tarve 
valmiiksi hape�uneelle ja patinoitu-
neelle kuparille.  

Luonnollinen patina on siis atmos-
fäärisen korroosion tuote. On selvää, 


