
Muotinmurtaja
Aleksi Vallemaa on nuori 
kipsimestari, jonka työt ja koti 
osoittavat, että perinteisestä 
materiaalista voi tehdä 
muutakin kuin koristelistoja  
ja rosetteja.
IDA KUKKAPURO KUVAT ARSI IKÄHEIMONEN
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M
ieti hetki. Mitä sinulle tulee mieleen 
kipsistä sisustuksessa? Mansetit, 
ornamentit ja arvoasuntojen koris-
teelliset listat?

Kipsimestari Aleksi Vallemaa, 31, 
haluaa käyttää tätä mahtavaa mate-

riaalia muuhunkin.
– Vettä, sisalkuitua ja kipsiä. Niillä voi tehdä vaikka 

mitä!
Vallemaa on valmistanut kipsistä muun muassa kaksi-

metrisen sateenvarjon. Viime Habitare-messuilla hän esit-
teli myös kuppimaiseksi valettuja onttoja pöytiä, joiden 
sisällä oli valo ja pinnassa lasi.

vallemaasta tuli kipsimestari osin sattuman kautta. 
Kirjoitettuaan Helsingin ranskalais-suomalaisesta kou-
lusta ylioppilaaksi vuonna 2001 hän työskenteli maalaus-
liikkeen apupoikana Masa-Yardsin varustamolla. Laivan 
kipsikoristeita tekemään oli kutsuttu alan ammattilaisia 
Ranskasta.

Sujuvasti ranskaa puhuvalle Vallemaalle oli luonte-
vaa rupatella miesten kanssa. Nämä kertoivat työstään 
ja mainitsivat ohimennen, että Ranskassa on koulu, jossa 
voi opiskella kipsimestariksi.

Kesällä 2002 Vallemaa jutteli isänsä kanssa puheli-
messa tulevaisuudensuunnitelmistaan ja muisti varusta-
mon ranskalaiset. Sattumalta isä oli juuri matkalla Niz-
zassa ja tarjoutui ottamaan koulusta selvää.

Eipä aikaakaan, kun isä näki kaupungilla julkisivuko-
risteita asentavan miehen. Kävi ilmi, että tämä oli koulun 
opettaja, ja isä kutsui miehen kanssaan lounaalle.

Ruokapöydästä isä soitti pojalleen ja kysyi, haluaisiko 
tämä jutella tulevan opettajansa kanssa.

Syyskuussa Vallemaa pakkasi tavaransa ja muutti Rans-
kaan. Hän osti paluulipun joulukuulle ja päätti, että pysyisi 
koulussa ainakin yhden lukukauden.

Kahden viikon sisällä hän kuitenkin tiesi löytäneensä 
oman alansa, eikä ole päätöstä sittemmin epäillyt.

– Tekeminen oli aluksi aika vaikeaa, mutta tykkään 
haasteista. Minua kiinnosti älyttömästi kipsin yksinker-
taisuus, ja huomasin pian sen mahdollisuudet.

Tätä materiaalia eivät muodot rajoita.

silmiä häikäisee, kun astuu kipsimestarin työhuo-
neelle. Kaikki on valkoista, myös Vallemaa ja hänen oppi-
poikansa Martti Häyrinen.

Käytyään Ranskassa kahden vuoden oppisopimuskou-
lutuksen Vallemaa perusti vuonna 2005 oman yrityksen, 

• Kipsi roiskuu, kun 
Aleksi Vallemaa täyttää 
listamuottia.

•• Työhuone Helsingin 
Herttoniemessä on 
valkea kipsimestaria 
myöten.

•
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kuutta. On hienoa nähdä valmis muotti, joka on oikeas-
taan koko työn lähtökohta.

 
vallemaalla on jonossa ideoita, jotka odottavat jatko-
jalostamista.

– Nyt osaan tehdä työni hyvin ja helposti, mutta haluan 
työstää luovaa puolta enemmän ja enemmän. Aikaa ideoi-
den toteuttamiseen on ollut vähän.

Parhaillaan hän valmistaa kummitytölleen lahjaksi 
pilvenhattaran muotoista pöytävalaisinta.

– Pilvi voi olla muodoltaan millainen tahansa. Sen 
tekeminen muistuttaa kuvanveistoa.

Oman suunnittelun lisäksi yhteistyö muotoilijoiden 
kanssa kiinnostaa. Vallemaa on tehnyt pitkään projek-
teja sisustusarkkitehtitoimisto Pelvo + Saukkosen  kanssa.  
Yhteisiä suunnitelmia on myös arkkitehtitoimisto Poiatin  
kanssa, jonka sisustusarkkitehtien Timo Mikkosen ja 
Antti Rouhunkosken kanssa Vallemaa on ystävystynyt.

– He ovat hiffanneet, mitä kaikkea kipsistä voi tehdä, 
Vallemaa sanoo.

paras näyte tähänastisesta yhteistyöstä Poiat-toimis-
ton kanssa on Vallemaan oma asunto Helsingin Hertto-
niemessä. Sisustuksen on suunnitellut Poiatin Mikkonen, 
ja puolen vuoden remontoimisen jälkeen koti alkaa olla 

AAA Decorationin. Sen lisäksi alalla on Suomessa vain 
muutama muu tekijä, kun esimerkiksi Ranskassa työsken-
telee arviolta kaksituhatta kipsin ammattilaista.

Osaamiselle on maailmalla kysyntää.
– New Yorkissa kävin tutustumassa paikalliseen fir-

maan, jonka asiakkaita ovat muun muassa Conan O’Brien 
ja Robert De Niro. Minulle luvattiin töitä, jos päättäisin 
lähteä sinne, Vallemaa sanoo.

Miehellä ei kuitenkaan ole aikeita muuttaa Atlan-
tin toiselle puolen. Yrittäjänä hän kokee velvollisuudek-
seen luoda työpaikkoja. Koska kipsimestareita ei koulu-
teta Suomessa, töiden lisäännyttyä apuvoimaa on pitänyt 
kouluttaa itse.

– Tätä ei opi kirjoista. Oppiminen vaatii paljon toistoa, 
jotta voi toimia miettimättä koko ajan, Vallemaa sanoo.

Parhaillaan kipsimestari kisälleineen valaa listoja 
taloon, joka sijaitsee Tallinnan vanhassa kaupungissa. 
Katto- ja lattialistojen lisäksi sinne valmistuu kattokupoli 
ja manttelitakka.

– Asuntojen huonekorkeus on lähes neljä metriä – se 
on aika siistiä.

Listoja varten Vallemaa on tehnyt muotin, joka on pei-
likuva halutusta muodosta. Pyöreiden ja epäsymmetris-
ten muotojen tekeminen kysyy vakaata kättä.

– Pidän muottien tekemisestä, sillä se vaatii tark-

• Tällä samalla muotilla 
on tehty lasipintainen 
pöytä sekä Vallemaan 
eteisen valaisinten kuvut. 
Muotti on käänteinen 
kuva lopullisesta 
muodosta.

 Yrityksen nimi 
AAA Decoration tulee 
omistajansa Aleksi Albin 
Augustin nimikirjaimista.

 Modernien töiden 
lisäksi Vallemaa tekee 
perinteisiä koristeita, 
kuten mansetteja.

•• Keittiön seinä 
kipsimestarin omassa 
kodissa on esimerkki 
elävistä pinnoista, joita 
kipsistä voi tehdä.

•
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TIESITKÖ, ETTÄ...
Maaperästä louhittu kipsi 
valmistetaan keittämällä, 
jolloin se menettää kideve-
tensä ja muuttuu jauheeksi. 
Veteen sekoitettuna kipsi-
jauheesta tulee kovettuvaa 
massaa.

– Kun kipsi on kovettu-
nut, sitä ei voi enää jauhaa 
 uudelleen. Valettu kipsi on 
lähes ikuista. Kattolistat 
 kestävät ainakin 80 vuotta, 
Aleksi Vallemaa sanoo.

Kipsiä louhitaan maa-
perästä ympäri maailman. 
Euroopan suurin tuottaja 
on Espanja, ja Vallemaan 
 käyttämä valkoinen kipsi 
louhitaan Pariisin läheltä 
Ranskasta. Lisäksi on ole-
massa harmaata kipsiä.

Kuvanveistossa kipsiä 
on käytetty jo  muinaisessa 
Egyptissä, Mesopotamias-
sa, Kiinassa sekä antiikin 
 Kreikassa. Nimi tuleekin 
kreikan sanasta gypsos. 
 Patsaiden lisäksi siitä on 
tehty rakennuksia muun 
muassa Kreetan saarella, 
jossa on pula puusta.

Kipsin kulta-aikaa eu-
rooppalaisessa sisustukses-
sa oli 1800- ja 1900-lukujen 
vaihde. Jugendissa siitä 
tehtiin  seiniin mielikuvituk-
sellisia reliefejä, kun taas art 
deco -ajan koristeet olivat 
geometrisempia.
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”Koska 
olen itsekin 
käsityöläinen, 
en halua 
kotiini mitään 
teollista.”
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viimeistä silausta vaille valmis. Kipsistä on valmistettu 
muun muassa keittiön seinä ja olohuoneen taulut sekä 
tietenkin kaikki listat.

Lisäksi eteisen katossa on kupolin muotoiset valaisi-
met, jotka on tehty samalla muotilla kuin Habitaren kup-
pipöydät, mutta kupolit on kiepsautettu ylösalaisin.

Uniikeissa säilytyskalusteissa on oivaltavia ratkaisuja. 
Tebian-merkille suunnitteleva Teppo Lakaniemi esi-
merkiksi teki tv-tason liukuovet pleksistä, jotta kauko-
säädin toimii niiden läpi ja elektroniikka pysyy piilossa.

– Koska olen itsekin käsityöläinen, en halua kotiini 
mitään teollista. Nämä kalusteet ovat ikuisia.

vielä jokin aika sitten Vallemaa saattoi työskennellä 
kellon ympäri, mutta nyt hän on pyhittänyt illat ja viikon-
loput vapaa-ajalle. Hän muun muassa harjoittelee Tuk-
holman maratonia varten.

– Työn tuottavuus ei ole muuttunut, vaikka olen 
vähentänyt työtunteja. Se johtuu omasta kehityksestä ja 
siitä, että tekee asiat tehokkaammin, Vallemaa sanoo.

Ja töitä riittää. Vaikka käsityönä valmistettavat kipsi-
tuotteet ovat rakennusalan luksusta, kipsimestarilla on 
asiakkaita laidasta laitaan.

– Osa on itse käsityöammateista tai kulttuuri-ihmisiä, 
jotka osaavat arvostaa kasityötä ja näkevät kipsityöt myös 
sijoituksena.

Tilaustöiden lisäksi Aleksi Vallemaan pitävät kiirei-
senä työnäytteiden dokumentointi ja kuvaston kehittä-
minen.

– Laajentuminen Venäjälle jonain päivänä kiinnos-
taa myös. Nyt kun Marttikin alkaa oppia ja työskennellä 
nopeam min, en halua eteen tilannetta, jossa minulla ei ole 
tarjota hänelle töitä.

Lisäksi Vallemaa haaveilee oman helsinkiläisen jugend-
malliston tekemisestä.

– Suomalainen jugendtyyli on tosi omaperäinen. Siinä 
on paljon menninkäiskuviota ja muuta mielenkiintoista. 
Haluaisin käydä kaikki Helsingin jugendrakennukset läpi 
ja kuvata niiden koristeet.

Pian tarvitaan taas vettä, sisalkuitua ja kipsiä. ✱

• Makuuhuoneen voi 
sulkea ovilla, jotka 
piiloutuvat kaapin 
seinään.

 Kipsiseen alakattoon 
on liitetty muottiin 
valetut koverat kuvut.

 Sängynpäätynä 
toimivan upotuksen 
kätköissä on loisteputki, 
joka valaisee vinoa 
seinäpintaa.

•• Listat ja mansetit 
ovat luonnollisesti 
Vallemaan käsialaa. 
Asunnon suunnitteli 
Poiat-toimiston Timo 
Mikkonen.

vitriinissä


