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Jätkäsaaren ydinalueelle, saavuttaessa. Toiselle
puolelle toria tulee aluetta palveleva liikekeskus.
Länsipuolelta tori rajautuu merelle johtavaan
kanavaan.
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Palkittavien tahojen edustajat vastaanottivat

palkintoveistoksen ja kunniakirjat.
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Länsisatamankatu 23:n asuinkerrostalo torneineen

on Jätkäsaaren maisemassa näyttävä maamerkki.

Betonin mahdollisuudet esiin
laadukkaissa julkisivuissa
"Betonia on käytetty Länsisatamankatu 23:ssa
monipuolisesti", kiitti kilpailun tuomaristo. Materiaalin mahdollisuudet tulevat esiin erityisesti
julkisivuissa. Kymmenkerroksisen torniosan ja
asuntojen huoneiston levyinen parvekeseinä
on valmistettu pitsimäisesti kuitubetonista. Pitsielementit sijaitsevat pääosin parvekkeiden
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Länsisatamankatu 23:n toteutus perustuu Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:n
syksyllä 2009 järjestämään arkkitehtuurikutsukilpailuun, jonka voitti Arkkitehtitoimisto
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy ehdotuksellaan LightHouse.
Rakennuksessa on kaksi osaa: kuusikerroksinen L-mallinen lamelliosa sekä torniosa.
Molemmissa on ullakkokerrokset. Torniosan
ullakolla sijaitsee talon kerho- ja saunatilat.
Katutasossa ja torniosassa on myös toisessa
kerroksessa liiketiloja.
Torniosa tulee toimimaan maamerkkinä
Helsingin keskustasta Saukontorin nurkalle,

Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki palkittiin vuoden 2014 betonirakenteena taitavasta ja vaativasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta. Pitsimäinen ja raikas
asuinkerrostalo torneineen on Jätkäsaaren maisemassa näyttävä
maamerkki, joka yhdistää näkymäakselin Helsingin keskustaan
asti. Osaavalla betonin käytöllä ja kaikkien osapuolten toimivalla
yhteistyöllä on aikaansaatu rakennusteknisesti onnistunut ja
ilmeikäs arkkitehtoninen kokonaisuus.
Kohde on esitelty myös Betoni 2/2014 lehdessä ss. 20–27.
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betonia, hiekkapuhallettua ja kiiltäväksi hiottua
pintaa. Julkisivun erilaiset struktuurit heijastavat valoa eri tavalla, jolloin julkisivusta tulee
palapelimäinen ja perinteinen elementtijako
häipyy. Pintojen huokoisuuserojen ansiosta
julkisivun eri osat tulevat muuttamaan luonnettaan ajan kuluessa. Katujulkisivun ranskalaiset parvekeulokkeet osaltaan elävöittävät
katumaisemaa.
Ulkoseinäelementtien asennus oli työmaalle
normielementtiasennusta vaativampaa. Elementtien sisäpinta on ulkopintaa korkeammalla.
”Tiputettu” ulkokuoren alapinta oli tavallista
herkempi kolhuille, joten se vaati hyvät kuljetuksen aikaiset tuet ja suojaukset.
Talon sisätiloissa betoni tulee esiin maalatuissa seinäpinnoissa sekä portaissa. Pyöreän
ruiskubetonointimenetelmällä valmistetun betonipilarin sisäosaa on käytetty tekniikkakuiluna.
Sisäänkäyntien porrastunnistekirjaimet on
toteutettu syvennettyinä betonielementteihin.
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Jokisessa asunnossa on huoneiston levyinen

parveke. Pitsikuvioinen parveke luo valon ja varjon
leikkiä sisätiloihin.
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Julkisivu lounaaseen.
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Julkisivu koilliseen.

6

Rakennuksessa on kaksi osaa: kuusikerroksinen

L-mallinen lamelliosa sekä torniosa. Molemmissa on
ullakkokerrokset.

Kohtuuhintaista ja innovatiivista
asuntotuotantoa
Länsisatamankatu 23 sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa Saukonpaaden rantavyöhykkeen
tuntumassa. "Länsisatamankatu on myös
esimerkillinen kohde siitä kunnianhimosta,
jossa säädellyn vuokra- asuntotuotantokohteen puitteissa on arkkitehtien visiosta kokonaisvaltaisesti kehitetty uutta ja innovatiivista

Arno de la Chapelle

edessä kylmänä rakenteena. Läpihengittävät
seinämät luovat asuntoihin muuntuvaa valon
ja varjon leikkiä.
“Voittanut ehdotus on oivallinen esimerkki
betonin käytöstä, jossa julkisivun harsomainen
keveys uudistaa raskaaksi mielletyn rakennusaineen perinteisiä käyttötapoja”, korosti
tuomaristo perusteluissaan.
Kuitubetonielementit valmisti itävaltalainen Rieder Gmbh arkkitehdin suunnitelmien
mukaan. Muoto suunniteltiin betonielementtitekniikalla valmistettavaksi. Kuvio syntyi
raudoitusverkon 30 sentin dimensiosta, joka
on paikoitellen jaettu vielä 15 sentin ruutuihin.
Riederin kuitubetonilevy valmistetaan
pumppaamalla muottiin itsetiivistyvää betonia,
jossa on mukana emäksenkestävät lasikuidut.
”Elementeissä on käytetty myös raudoitusterästä. Teknisesti terästä ei olisi välttämättä
tarvittu, mutta sitä käytettiin varmistuksena
turvallisuussyistä. Jos elementti jostain syystä
rikkoutuisi niin palaset eivät pääse tippumaan
ja aiheuttamaan vaaraa”, kertoi arkkitehti
Santeri Lipasti.
Kymmenen senttiä paksujen, suurimmillaan
kolme metriä leveiden ja 4,5 metriä korkeiden
kuitubetonielementtien laatu on erinomainen.
Pitsijulkisivujen lisäksi betonielementtitalon
sandwich-ulkoseinät ovat kiinnostavat. Ämmän
Betoni Oy:n tekemissä valkobetonisissa julkisivuissa on kolmenlaista muottipintaa: graafista
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asuntoarkkitehtuuria ammattitaitoisen rakennuttajan tuella. Rakennuttajien ja rakentajien
rohkeus soveltaa uusia betonijulkisivuratkaisuja
luo mahdollisuuden ilmeikkäämmän asuntotuotannon kehittämiseen, muistutti tuomaristo.
Kohde on hyvä esimerkki asuntotuotantorakentamisesta, missä taitavalla betonin käytöllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta
rakentamista. Palkittu kohde, joka sopeutuu
hyvin ympäristöönsä, on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, suunnittelusta ja
ensiluokkaisesta toteutuksesta", kiitti kilpailun
tuomaristo.
Asuntosuunnittelussa liikkumatila on
suunnittelijan näkökulmasta pieni varsinkin
vuokra-asumisessa. Arkkitehti Lipasti kiittääkin
ATT:tä, jonka useissa kohteissa tänä päivänä
asuntotuotannon rakentamista ja arkkitehtuuria
viedään eteenpäin.
”Totta kai kustannustehokkuutta korostetaan. Mutta toisaalta ymmärretään, että kaupunki tekee itselleen pitkäikäisiä ja laadukkaita
rakennuksia. Tässä kohteessa esimerkiksi torniosan yhteiset kerho- ja saunatilat ovat erittäin
viihtyisät ja sijaitsevat rakennuksen parhaalla
paikalla. Materiaalit ja kalusteet ovat laadukkaita. Uskotaan, että asukkaat osaavat arvostaa laatua ja pitää tiloista siksi hyvää huolta”,
muistuttaa Lipasti.
Kohtuuhintaisessa Länsisatamankadun
vuokratalokohteessa on 104 asuntoa, joiden
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keskipinta-ala on 66,5 m2 ja asuntoalaa lähes
7000 m2. Kohteen asuntojen investointikustannukset olivat 3775 €/asm2 ja vuokra-asuntojen
keskineliövuokra on 14,13 €/asm2/kk. Asuin- ja
liiketiloja on yhteensä 9950 km2.
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Kadun puoleisissa valkobetonisissa julisivuissa
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LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n suunnitteleman

on kolmenlaita betonipintaa: mattavalkoinen Graa-

pihan nurmialue on pihan ydin ja se rajattiin tuki-

fisen Betonin GC Smooth kalvopintaa pestynä ilman

muurein korotetuilla istutussaarekkeilla.

kuviointia, hiekkapuhallettua ja kiiltaväksi hiottua
pintaa. Pintojen hionnan on tehnyt Betoniluoma Oy.

10 Sisäänkäyntien porrastunnistekirjaimet on toteutettu syvennettyinä betonielementteihin. Pihan sisään-
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Pinnan erilaiset struktuurit heijastavat valoa eri

käyntiraitti toimii myös peli- ja pallottelupaikkana.

tavoin ja tuovat ilmettä vaaleaan julkisivuun.

Vuoden Betonirakenne
valittiin jo 45 kerran
Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty
vuodesta 1970 lähtien ja siihen osallistui tänä
vuonna 12 ehdotusta. Palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle,
joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä
tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista. Kilpailun
järjestää Betoniteollisuus ry.
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Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:
Rakennuttaja: Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimisto ATT
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy
Rakennesuunnittellu: Insinööritoimisto
Jonecon Oy
Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy
Betonielementtitoimittaja: Ämmän Betoni Oy
Kuitubetonielementtien valmistaja:
Rieder Smart Elements GmbH ja Seroc Oy

10

11

Marko Huttunen

Vuoden Betonirakenne 2014: Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki

Marko Huttunen

11

12

12

1

2015

Arkkitehtitoimisto Huttunen Lipasti Pakkanen Oy

Vuoden Betonirakenne 2014: Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki

Vuoden Betonirakenne 2014 tuomaristo
Puheenjohtaja:
toimitusjohtaja Esa Konsti, Betoniteollisuus ry
Jäsenet:
arkkitehti SAFA Ville Hara, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
rakennusarkkitehti RIA Asko Eerola, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA
professori Jari Puttonen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
dipl.ins. Juha Valjus, Suomen Betoniyhdistys ry
toimittaja Minna Joenniemi, YLE
Sihteerit:
arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry, Betoni-lehti
tekn.tri Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry
Vuoden Betonirakenne 2014 ehdokkaat (12 kpl):
Ehdokkaat käsittelyjärjestyksessä.
Omakotitalo Matti Heikkinen, Jyväskylä – Serum Arkkitehdit Oy
Heka Länsisatamankatu 23, Helsinki – Arkkitehtitoimisto Huttunen Lipasti Pakkanen Oy
Kuopion Kaupunginteatterin Laajennus, Kuopio – ALA Arkkitehdit Oy
As Oy Jyväskylän Maailmanpylväs, Jyväskylä – JKMM Arkkitehdit Oy
Monitoimitalo Kastelli, Oulu – Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
As Oy Oulun Tervahovin Siilot, Oulu – Archeus Oy
As Oy Sinisimpukka, Helsinki – Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
Suurpellon Päiväkoti, Espoo – Arkkitehtitoimisto Auer & Sandås Arkkitehdit Oy
Tampereen Tornihotelli, Tampere – Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy,
Ulappatori, Espoo – Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy
Iso-Vilusen Skeittipuisto, Tampere – Janne Saario
As Oy Vuollejokisimpukka, Helsinki – Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
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11 Asunnoissa materiaalit ja kalusteet ovat laadukkaita. Asuntojen keskipinta-ala on 66,5 m2.
12 Näkymä liike- ja toimistotiloista.
13 3.-6. kerrosten pohjapiirros.
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Apartment building Heka is the
Concrete Structure of the Year 2014
Apartment building Heka on 23 Länsisatamankatu
Road in Helsinki has won the Concrete Structure
of the Year 2014 award for skilled and demanding
architectural and structural design as well as high
quality of implementation.
The lace-like and fresh residential high-rise
building complete with a tower is an impressive
landmark in the Jätkäsaari environment, connecting the view axis all the way to downtown
Helsinki. The competent use of concrete combined
with functioning cooperation between all the parties
has produced an architectural whole that reflects
a high standard of construction technology and
is full of expression.
Concrete has been used in a diversity of ways at
23 Länsisatamankatu Road. The possibilities offered
by the material are particularly showcased on the
facades. The facade on the ten-storey tower part
and full apartment-width balcony wall has been
executed with fibre concrete as a lace-like structure.
The fibre-concrete facade solution is based on a
precast unit manufactured from glass fibre reinforced concrete with new production technology.
It can be used to produce cladding units of various
sizes and shapes and also three-dimensional units.
The white concrete facades of the external
sandwich walls of the precast concrete building
feature three different types of mold finish: graphic
concrete, sandblasted and ground finish. The different structures of the facade reflect light in different ways making the facade puzzle-like, without
traditional unit division.
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14 Pitsikuvion 30 sentin dimensio on paikoitelle jaettu

16 Talon sisätiloissa betoni tulee esiin maalatuissa

15 sentin ruutuihin. Pitsielementit sijaitsevat pääosin

seinäpinnoissa sekä portaissa. Pyöreän ruiskubeto-

parvekkeiden edessä kylmänä rakenteena. Riederin

nointimenetelmällä valmistetun betonipilarin sisäosaa

valmistamat FibreC 3D kuitubetonilevyt valmistetaan

on käytetty tekniikkakuiluna.

pumppaamalla muottiin itsetiivistyvää betonia, jossa
on mukana emäksenkestävää lasikuitua.
15 Kaikkiiin julkisivuihin Uudenmaan Pintasuojaus
on tehnyt Faceal Oleo HD -käsittelyn. Julkisivu on
likaa hylkivä, joten esimerkiksi sadevesien valumat
eivät värjää likavanoja valkobetoniin pysyvästi.
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