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Betonia on käytetty kokonaisvaltaisesti sekä jul-
kisivuissa että rakennuksen rungossa. Erityisesti 
sisäpihan julkisivujen veistoksellisissa raken-
teissa betonin muovailtavuus ja hienopiirteisyys 
tulevat esiin rakennuksen arkkitehtuurissa. Tek-
nisesti haastavan elementtityö asennuksineen 
on onnistunut, mikä viimeistelee rakennuksen 
korkealuokkaisen ulkoasun.

Asunto Oy Helsingin Flooranaukio ja Kiin-
teistö Oy Lontoonkujan rakennukset muodos-
tavat yhtenäisen korttelin, jonka yhteispiha 
avautuu Lontoonkujan eteläpuolella Toukolan 
rantapuistoon.

Rakennuksen katujulkisivujen punatiiliver-
hous ja aukotus viittaavat Arabian vanhojen 
tehdasrakennusten rationalismiin. Tälle kontras-
tina talon vaalea pihajulkisivu aaltoilee vapaa-
muotoisena, tuoden valoa ja vaihtelua syvään 
kortteliin. Mosaiikkipintainen betoni yhdistää 
suomalaisen arkkitehtuurin modernilla tavalla 
eurooppalaiseen rakennustaiteeseen.

Asemakaavan mukaisesti viisikerroksisen 
rakennuksen päälle on sijoitettu kaksikerrok-
sinen rivitalomainen osa.

Sisäpihan aaltoilevat elementit ovat valko-
betonipintaisia. Niitä elävöittää suurikokoinen 
kukkamainen, mosaiikkibetoninen muotoaihe, 
joka on toteutettu julkisivu- ja parveke-element-
tien valmistuksen yhteydessä Arabian tehtaan 
tuotantoprosessissa syntyvästä jäteposliinista. 
Kaarevien julkisivuelementtien yhteensopivuus, 
osien mittatarkkuus, rakenteelliset detaljit sekä 
mosaiikkipintojen kehitystyö ovat olleet eri-
tyisen vaativia. Parvekkeiden tausta- ja pieli-

elementit ovat muottipintaista pigmentillä 
värjättyä väribetonia. Myös tiilijulkisivuja on 
toteutettu vaativalla elementtitekniikalla. 

Rakennusten kantavat rakenteet ovat teräs-
betonielementtejä. 

Hankkeen julkisivuarkkitehtuuri perustuu 
2007 ratkaistuun ATT:n järjestämään kutsukil-
pailuun Arabianrannan Posliinikadulle. Palkin-
tolautakunta suositteli ehdotuksen soveltamista 
muualla Toukolan rantapuiston alueella.

Pitkäjänteisellä yhteistyöllä kokeneen kaa-
voittajan kanssa on Arabianrantaan suunniteltu 
yksilöllinen korttelikokonaisuus, jossa on kehi-
tetty uutta ja innovatiivista asuntorakentamista. 
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto 
ATT on rakennuttajana mahdollistanut hank-
keen toteutumisen ja samalla asumisen laadun 
ja viihtyisyyden kehittämisen.

Palkitun kohteen on suunnitellut Arkkiteh-
tuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy Helsin-
gistä. Kohteen suunnittelusta ovat vastanneet 
arkkitehdit SAFA Mikko Heikkinen, Markku 
Komonen ja Kai van der Puij. 

Kohteen laajuus: 45 370 rm3, Asuntoja: 122

Palkittavat tahot:
Rakennuttaja:  Helsingin kaupungin Asunto-
tuotantotoimisto, ATT
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoi-
misto Heikkinen-Komonen Oy
Rakennesuunnittelu: Finnmap Consulting Oy 
Kaavoittaja: Mikael Sundman, arkkitehti, TkL
Betonielementit: Parma Oy

Vuoden Betonirakenne -kilpailu järjestettiin 
42. kerran ja siihen osallistui tänä vuonna 14 
ehdotusta. Palkinto annetaan vuosittaisen kil-
pailun perusteella rakennuskohteelle, joka par-
haiten edustaa suomalaista betonirakentamista. 
Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi 
ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, 
-tekniikkaa ja -rakentamista. Kilpailun järjesti 
Betoniteollisuus ry.

Vuoden Betonirakenne 2011 -kilpailun tuomaris-
ton puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja, dipl.
ins. Lauri Kivekäs, Betonikeskus ry ja jäseninä 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n nimeämänä ark-
kitehti Anu Puustinen, rakennusarkkitehti Asko 
Eerola Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n 
edustajana, professori Jari Puttonen Suomen 
Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n nimeämänä, 
dipl.ins.  Tapio Aho Suomen Betoniyhdistys ry:n 
edustajana ja kutsuttuna median edustajana 
toimittaja Minna Joenniemi YLE Kulttuuritoi-
mituksesta. Tuomariston sihteereinä toimivat 
arkkitehti SAFA, päätoimittaja Maritta Koivisto 
Betoni-lehdestä sekä dipl.ins. Olli Hämäläinen 
Betoniteollisuus ry:stä.

Asunto Oy Flooranaukio ja 
Kumpulan Kiinteistöt Oy Lontoonkuja, 
Helsinki

Vuoden betonirakenne 2011:

Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni Asunto Oy Helsingin Flooranaukio ja Kiinteistö Oy Lontoonkuja 
palkittiin Vuoden 2011 Betonirakenteena taitavasta suunnittelusta 
sekä ammattitaitoisesta toteutuksesta. Rakennuttajan, kaavoitta-
jan ja suunnittelijoiden tiiviin yhteistyön tuloksena yhdistettynä 
osaavaan betonin käyttöön on aikaansaatu toimiva ja näyttävä 
arkkitehtoninen rakennus Arabianrannan kaupunginosaan.
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1 Sisäpihan aaltoilevat elementit ovat valkobeto-

nipintaisia. Niitä elävöittää suurikokoinen kukka-

mainen, mosaiikkibetoninen muotoaihe. Kaarevien 

julkisivuelementtien yhteensopivuus, osien mittatark-

kuus, rakenteelliset detaljit sekä mosaiikkipintojen 

kehitystyö ovat olleet vaativia.

2 Asemapiirros. Asunto Oy Helsingin Flooranaukio 

ja Kiinteistö Oy Lontoonkujan rakennukset muodos-

tavat yhtenäisen korttelin, jonka yhteispiha avautuu 

Lontoonkujan eteläpuolella Toukolan rantapuistoon.

1

A
rn

o 
de

 la
 C

h
ap

el
le

A
rk

ki
te

h
tu

u
ri

to
im

is
to

 H
ei

kk
in

en
-K

om
on

en
 O

y

2



10 1 2012

Lisätietoja: 
Betoniteollisuus ry: Maritta Koivisto, 
gsm 040-9003577 tai 
maritta.koivisto@betoni.com, 
http://www.betoni.com/fi/Tietoa+betonista/
Vuoden+Betonirakenne

Vuoden betonirakenne 2011 ehdokkaat (14 kpl)
Port Tower, Kokkola – Arkkitehtuuritoimisto Antti Luutonen
Mestaritunneli, Kehä I, Espoo – FCG Planeko Oy
Oikaraisen silta, Rovaniemi – Sito Oy
Lövön silta, Kemiön saari – Ramboll Oy 
TYS Ikituuri, Turku – Arkkitehtitoimisto Sigge Oy
Pirkkolan liikuntakeskuksen peruskorjaus, Helsinki – Siren Arkkitehdit Oy
Musiikkitalo, Helsinki – LPR-arkkitehdit Oy
Jampankaari, Järvenpää – Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy
Kaanaankatu 6 ja Kaanaanpiha 4, Helsinki  – Huttunen - Lipasti – Pakkanen Arkkitehdit Oy
Sellonhuippu, Espoo – Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy
As Oy Helsingin Flooranaukio / Kiint. Oy Lontoonkuja 5, Helsinki – Arkkitehtuuritoimisto 
Heikkinen & Komonen Oy 
Espoon Koukkuniemenranta, Espoo – Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
Joensuun Elli, Joensuu – Arcadia Oy, taide teokset: Maria Mughal
Raatin stadionin peruskorjaus, Oulu – Siren Arkkitehdit Oy

3 Talon vaalea pihajulkisivu aaltoilee vapaamuo-

toisena, tuoden valoa ja vaihtelua syvään kortteliin. 

4 Rakennuttamisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta 

palkitut edustajat.

5 Kadunpuoleinen tiilijulkisivu on toteutettu vaa-

tivalla elementtitekniikalla. 

6,  7 Asunto Oy Flooranaukio ja Kumpulan Kiinteistöt 

Oy muodostavat yksilöllisen korttelikokonaisuuden, 

jossa on kehitetty uutta ja innovatiivista asuntora-

kentamista. 

Vuoden Betonirakenne 2011
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Housing Corporation Asunto Oy Helsingin 
Flooranaukio ja Kiinteistö Oy Lontoonkuja 
has won the Concrete Structure of the Year 
2011 Award for skilled design and profes-
sional implementation of the project. The 
close cooperation between the Developer, the 
town planner and the designers, combined 
with competent use of concrete, has produced 
a functioning and impressive architectural 
building in the residential district of Arabi-
anranta in Helsinki. 

Concrete has been used in a holistic and inte-
grated manner in both façades and building 
frames. The sculptural structures of the internal 
courtyard, in particular, highlight the formability 
and delicate features of concrete in building 
architecture. The high-standard appearance 
of the building is completed by the successful 
implementation of the technically challenging 
use of precast units, including installation.

The buildings of Housing Corporation Asunto 
Oy Helsingin Flooranaukio ja Kiinteistö Oy 
Lontoonkuja form an integral city block with 
a common courtyard that opens up towards 
the Toukola shore park on the south side of 
Lontoonkuja Street. 

The redbrick cladding and the openings of 
the building’s street façades imitate the rational-
ism of the old industrial buildings of the Arabia 
area. This is contrasted by the light colour of the 
courtyard-side façade, which flows in free form 
bringing light and variety to the deep city block. 
Mosaic concrete unites Finnish architecture in 
a modern way with European building art. A 
two-storey row-house type structure stands on 
top of the building, as indicated in the town plan. 

The white concrete surfaces of the undu-
lating elements of the internal courtyard are 
enlivened by a floral motif fabricated in connec-
tion with the production of the precast façade 
and balcony elements. The motif is made from 
mosaic concrete using waste porcelain from the 
production process of the Arabia factory. The 
compatibility of the curved façade elements, the 
dimensional precision of the parts, the structural 
details as well as the development of mosaic 
surfaces have been particularly demanding. 
The balcony rear wall and reveal elements are 
made from formlined pigment-dyed concrete. 

Brick façades have also been realised through 
a demanding precast technique. 

The load bearing structures of the buildings 
are precast reinforced concrete elements. 

The façade architecture of the project is based 
on an entry submitted to the competition in 
which ATT invited façade designs for Posliini-
katu Street in Arabianranta. The winners were 
declared in 2007 and this particular entry was 
recommended by the Jury for implementation 
somewhere else in the Toukola shore park area.

Through long-term cooperation with an 
experienced town planner, an individualistic 
city block complex has been designed in Arabi-
anranta, based on the development of new and 
innovative housing construction. The City of 
Helsinki Housing Production Department, ATT, 
has in its capacity as the Developer created the 
preconditions for the implementation of the 
project and thus for the development of living 
quality and comfort.  

The awarded project has been designed by 
Helsinki-based Architects Arkkitehtuuritoimisto 
Heikkinen-Komonen Oy. The primary archi-
tects of the project have been SAFA architects 
Mikko Heikkinen, Markku Komonen and Kai 
van der Puij.

Project size: 45 370 m3, number of apartments: 122

The Concrete Structure of the Year competi-
tion was organised for the 42nd time and 14 
entries were submitted this year. The award 
is distributed every year to a construction 
project that best represents Finnish concrete 
construction. The purpose of the competition 
is to introduce and promote Finnish concrete 
architecture, technology and construction. The 
competition was organised by the Association 
of Finnish Concrete Industry.

Further information:
Association of Finnish Concrete Industry:  
Maritta Koivisto, gsm +358 40 9003577 or 
maritta.koivisto@betoni.com,
Media photos of the project are available at:
http://www.betoni.com/fi/Tietoa+betonista/
Vuoden+Betonirakenne/Kuvapankki/2011/

Concrete Structure of the Year 2011:

Housing Corporation Asunto Oy 
Flooranaukio ja
Kumpulan Kiinteistöt Oy 
Lontoonkuja, Helsinki

Vuoden Betonirakenne 2011
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Vuoden Betonirakenteena palkitun Flooranau-
kion on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto 
Heikkinen-Komonen Oy Helsingistä. Suunnitte-
lusta ovat vastanneet arkkitehdit SAFA Mikko 
Heikkinen, Markku Komonen ja Kai van der Puij. 

– Sisäpihan puolella annettiin hakaviivoit-
timelle ja kulmaviivaimelle kyytiä, totesi arkki-
tehti Mikko Heikkinen esitellessään kohdetta 
palkitsemistilaisuudessa. 

Hän kertoi, että kohteen konseptia ei tar-
vinnut hakea kaukaa: – Ollaan Arabianran-
nassa, Arabian tehtaiden liepeillä, jossa on 
tehty pitkään suomalaisen taideteollisuuden 
ja designin historiaa. Halusimme rakennusten 
liittyvän alueen ja Arabian tehtaiden hienoon 
historiaan ja arkkitehtuuriin.

Rakennuksen ulko- ja sisäjulkisivut käsi-
teltiin selkeästi omalla tavallaan. Ulkopuoli sai 
seurailla Arabianrannan teollisuusrakentamisen 
rationaalista, ikkuna-aukotuksia myöten anka-
raa systematiikkaa. Pihajulkisivu parvekkeineen 
sai vapaamman muodon.

Ajatus sijoittaa Arabian tehtailta syntyvää 
jäteposliinia julkisivuun, muodostaa niistä 
suuria kuva-aiheita, liittyi myös Arabianran-
nan rakentamisen taidetoteutuspolitiikkaan. 
– Erillisen teoksen sijaa integroitaisiin taide 
kohteeseen, Heikkinen totesi.

Alkuperäinen kilpailusuunnitelma laadittiin 
Posliinikadulla sijaitsevaan kohteeseen. – Siellä 
se ei toteutunut, mutta kiitos Att:n ja kaavoit-
tajan, erityisesti arkkitehti Mikael Sundmanin, 
pääsimme toteuttamaan sen läheiselle Touko-
rannan alueelle.

Suunnitelmista käytäntöön
– Käärittiin hihat ylös ja alettiin tutkia, miten 
ajatukset posliinin käyttämisestä käytännössä 
onnistuisivat. Raaka-aineenamme oli Arabian 
posliinituotanto materiaalina ja sen värivali-
koima.

Molemmin puolin lasitettu posliini käyt-
täytyy julkisivussa tietysti eri tavalla kuin 
tarkoitukseen alun perin suunniteltu raken-
nuskeramiikka. – Malleja ja testejä tarvittiin.  
Ilman Parman Kangasalan tehtaita ja Juhani 
Toivosta apureineen emme olisi ratkaisuja löy-
täneet, Heikkinen totesi.

Jäteposliinia syntyy Arabian tehtaalla koko 
ajan, sitä ei siis erikseen tarvinnut tehdä. Nor-
maalisti se viedään täyteaineeksi esimerkiksi 

Flooranaukion kaksi julkisivumaailmaa
tienrakennukseen. Nyt runsaat satatuhatta 
värikästä lautasta kuljetettiin elementtitehtaalle.

Julkisivun mosaiikkikuva-aiheen arkkiteh-
dit ottivat Arabian tuotannossa 1930-luvulla 
olleesta voipurkista. Nyt se toistuu talon 
sisäpihan puoleisissa seinissä kolme kertaa 
rakennuksen korkuisena. Vaihtelua kuvioi-
hin tuo elementintekijöiden erilaiset käsialat. 
Kukin asetteli ja valikoi posliinisirpaleet muotin 
pohjalle rajattuun suurkuvioon oman makunsa 
mukaan: toisella oli enemmän sinisiä, toisella 
keltaisia sirpaleita.

Vuoden Betonirakenne 2011
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8 Julkisivun mosaiikkikuva-aihe on Arabian tuo-

tannossa 1930-luvulla olleesta voipurkista.

9 Asemakaavan mukaisesti viisikerroksisen raken-

nuksen päälle on sijoitettu kaksikerroksinen rivita-

lomainen osa.

10, 11, 12 Vaihtelua kuvioihin tuo elementintekijöiden 

erilaiset käsialat.  
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2. kerros

14 1 2012

13 2.kerroksen pohjapiirros.

14 5. kerroksessa sijaitseva esimerkki asuinhuoneiston 

pohjasta.

15 2. ja 4 kerroksien esimerkki asuinhuoneiston 

tilajärjestelyistä.

16, 17 Sisänäkymiä asuintiloista. 

Vuoden Betonirakenne 2011
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Kaikki betonirakentamisen haasteet
Heikkinen totesi, että Flooranaukion rakenteissa 
on koottuna lähes kaikki betonirakentamisen 
ajateltavissa olevat haasteet. Erityismaininnan 
hän antoikin rakennesuunnittelulle sekä aal-
toilevien, kaarevien parvekejulkisivujen että 
tiililaattapintaisten elementtien vaativien 
detaljien ratkaisuista.

Rivitalo katolla
Flooranaukion vaativat julkisivut olivat Vuoden 
Betonirakenne -palkitsemistilaisuudessa pää-
roolissa. Mikko Heikkinen korosti, että raken-
nuksen perushahmo on aaltoilusta huolimatta 
kuitenkin ontelolaattaystävällinen.

Lämmin runko parvekkeiden takana on näet 
perinteisen kantikas.  Plaaneissa asuntoihin on 
pyritty luomaan rungon läpi menevä yhtenäi-
nen tila, jolloin niissä on myös normikulmista 
poikkeavia muotoja.

– Hitas-asunnoissa on parvekkeet molemmin 
puolin: toisella puolella lasitettu, toisella avo-
nainen, Heikkinen esitteli ja kertoi kuulleensa, 
että kaikkein erikoisimmat plaanit ovat olleet 
myös kaikkein suosituimpia.

Erikoisuus löytyy vielä katoltakin: ker-
rostalon katolla kurottaa kaavanmukaisesti 
kaksikerroksinen rivitalo.

The base surface of the element is white concrete 
with greyish white limestone and grey granite 
used as aggregate. 

For the element-maker, the most demanding 
task was to produce the exquisitely curving forms 
of the balcony units. The balcony line features 
13 curves, each with a different curve radius. 
Similarity of structures, which is a necessary 
characteristic in terms of manufacture, is found 
in vertical direction. The façade openings cre-
ated by access balconies has made it possible 
for the architects to avoid a grid-like appear-
ance of the façade. The balcony slabs and the 
balustrades were poured separately and then 
assembled at the factory. 

Originally plywood forms were to be used, 
but they were replaced with steel forms in order 
to bring out the beautiful foliage pattern. Con-
ventional formwork designs were not adequate 
as such for the extreme precision required in 
the manufacture of the forms. The structural 
designer and the form-makers had to work really 
closely with each other. 

The building façade on the street side is a 
redbrick wall built on the site, as required by 
planning regulations. The inclined gable façades 
facing Flooranaukio Square, on the other hand, 
are built of precast elements. The demanding 
corners were handcrafted.

Prize-winning project in Flooranaukio 
Square required close cooperation
The apartment building on Flooranaukio Square 
that won the Concrete Structure of the Year 
Award was not an easy project for its builders. 
The patterning of the façade elements was made 
using waste porcelain from the Arabia facto-
ries. It was glazed on both sides and behaved 
differently than ceramic products specifically 
designed for construction purposes. The beauti-
fully curved forms of the precast balcony ele-
ments also required a new kind of production 
technology.

The developer, the designers and the manu-
facturers of the precast elements all empha-
sise that good and extremely close cooperation 
between all the parties was a pre-condition for 
the successful completion of the project. This 
cooperation has demonstrated that where there 
is will and demands, concrete will yield to what 
is wanted from it. 

The mosaic motif of the façade was inspired 
by a butter dish that Arabia manufactured in 
the 1930s. It is now repeated in three-times the 
height of the building on the walls that face 
the internal courtyard.

The adhesion of the porcelain pieces was 
tried and tested comprehensively. The patterns 
were designed and glued on the bottom of the 
base by hand. Exposed aggregate surface finish 
technique was used to create the foliage pattern. 

Vuoden Betonirakenne 2011
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Toivonen luonnollisesti iloitsee tehtaan saa-
masta tunnustuksesta. Erityisen iloinen hän on 
palkitun kohteen välittämästä viestistä: ”Kun 
tahdotaan ja vaaditaan, betoni materiaalina 
taipuu siihen mitä halutaan. Muotoiltavuus 
on betonin kaikkein parhain ominaisuus, jota 
hyödynnetään mielestäni aivan liian vähän. 
Tässä kohteessa arkkitehdit uskalsivat piir-
tää ja rakennuttaja uskalsi rakennuttaa. Itse 
en osaa kuvitella millä muulla materiaalilla 
näitä muotoja olisi pystytty toteuttamaan 
kuin betonilla.”

Ensimmäisen kerran Flooranaukion elemen-
tistä keskusteltiin Kangasalan tehtaalla kesällä 
2008. Tuolloin Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen 
ja Komonen Oy:n arkkitehdit kävivät tehtaalla 
Hämeenlinnan maakunta-arkiston julkisivuele-
menttien mallikatselmuksessa.

”Mittava graafisen betonin kohde oli sekin 
tehtaalle haastava, mutta samalla kertaa ark-
kitehdit vilauttivat meille tätä hanketta, jossa 
elementeissä olisi posliinisirpaleita.”

Toivonen kertoo, että julkisivuelementtien 
sirpaletekniikka oli uutta ja sen varmistami-
seksi tehtiin useita mallikappaleita ja testejä 
sirpaleiden kiinnipysymisestä. Elementintekijän 

kannalta vaativinta olivat kuitenkin kohteen 
parveke-elementtien hienosti kaartuvat muodot. 
”Aaltomainen muotoilu oli poikkeuksellisen vaa-
tiva. Parvekelinjassa on 13 kaarta, joiden kaikkien 
kaarevuussäde on erilainen”, hän korostaa.

Mosaiikkisirpaleet paikalleen käsityönä
Arabian tuotannossa syntyneiden posliinisirpa-
leiden kiinnipysymistä alettiin kokeilla ja testata 
jo samana kesänä. Ensin kokeiltiin sirpaleiden 
sekoittamista massaan betonimyllyssä. Näin 
niitä ei kuitenkaan saatu elementin pinnassa 
esiin. Seuraavaksi sirpaleet aseteltiin muotin 
pohjalle ja betoni valettiin päälle. Koekappaleet 
varastoitiin talven yli ja testattiin kiinnipysy-
mistä seuraavan keväänä.

Kiinnipysymistä auttaa sirpaleiden reuna-
muoto, joka aiheuttaa ns. negatiivista päästöä. 
Muodostuu lohenpyrstöefekti: irrotakseen sir-
pale tarvitsee ulostuloon isomman aukon kuin 
mistä se on mennyt sisään. 

Sirpalekokoa pienennettiin alkuperäisestä. 
Noin 50 000 lautasen sijasta muottien pohjaan 
liimattiin toistasataatuhatta lautasta sirpaleina.

Sirpaleet aseteltiin paikalleen käsityönä. 
Ne piti liimata, sillä tiheydeltään kiviainesta 

kevyemmät sirpaleet olisivat muuten pongah-
taneet valussa betonin sisään.

Elementin peruspinta on valkobetonia: kivi-
aineksina valkoharmaa kalkkikivi ja harmaa 
graniitti.

”Ollikaisen Eero oli meillä se henkilö, joka 
tehdaspäällikkönä löysi oikeat tekijät ratkomaan  
valmistustekniset  pulmat.”, Toivonen kiittää.

Parveke-elementtien muotojen toteutus-
tapoja alettiin puolestaan testata elokuussa 
2009. ”Käytimme tuolloin muottina vaneri-
pintaa, joka useaan kertaan lakattuna antoi 
elementille hyvän pinnan.”

Hiljainen suhdannevaihe ehti mennä
Suvantovaiheen jälkeen kohteesta käytiin urak-
kakilpailu, jonka voitti Lujatalo Oy. Neuvotte-
luissa Parma sai elementtitoimituksen. Alun 
perin työmaan piti käynnistyä toukokuussa 2010 
ja parvekelinjan kaarevien elementtien kuvat 
oli luvassa kahdeksan viikkoa ennen aloitusta. 

Kävi kuitenkin niin kuin vaikeissa kohteissa 
usein käy: viivytyksiä aikatauluun tuli monesta 
syystä, työmaalla mm. perustamisolosuhteiden 
ja lupa-asioiden takia. Elementtisuunnittelua 
puolestaan hidasti sen vaikeus. 

Flooranaukion julkisivuelementeissä 
mosaiikkia ja muotoja

”Omalla urallani yksi vaativimpia kohteita”, Juhani Toivonen Parma Oy:stä toteaa. Kyseessä 
on Vuoden 2011 Betonirakenne -palkittu Flooranaukion kolmen asuinkerrostalon kohde. Sen 
julkisivuelementit tehtiin Parman Kangasalan tehtaalla.

Vuoden Betonirakenne 2011
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18 Vanerimuotit vaihtuivat teräksisiksi. 19 Elementintekijän kannalta vaativinta olivat parveke-elementtien 

hienosti kaartuvat muodot. 
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”Viiveen takia elementintekijän kannalta 
hiljaiseksi oletettu kausi ehti mennä ohi. Olimme 
sen sijaan keskellä rakentamisen ruuhka-aikaa; 
meidän tavoin tietysti myös rakennesuunnitte-
lija, kuljetusyritys ja asentajat”, Toivonen kertaa 
lähihistoriaa.

Sisäpihan parvekelinjassa 13 erilaista kaarta
Parvekelinjan ulkopinnassa on peräti 13 erilaista 
kaarta. Valmistamisen kannalta välttämätöntä 
samankaltaisuutta rakenteista löytyy kuitenkin 
pystysuunnassa. Luhtiparvekkeiden aukotuk-
sella ts. kaiteiden välisellä yläkaidelevytyksellä 
arkkitehdit ovatkin onnistuneesti häivyttäneet 
ruutumaista julkisivuilmettä. Laatta- ja kaide-
elementit valettiin erikseen ja kiinnitettiin teh-
taalla valmiiksi yhteen.

”Kangasalan tehtaalla on poikkeuksellisen 
paljon tuotantoalustoja, peräti 53. Olimme laske-
neet, että pystymme tekemään kaarevat muotit 
etukäteen, tarve oli 13 etukäteen tehtyä lakattua 
vanerimuottia.”

Mutta: muottitekniikka menikin tehtaalla 
uusiksi. Vanerimuotit vaihtuivat teräksisiksi. 
Syynä muottimateriaalin vaihtamiseen oli jul-
kisivun lehvästökuvion toteuttaminen pesu-
betonitekniikalla.

”Koska kuvio oli joka elementissä eri kohdalla 
ja/tai erimuotoinen, muottipinta olisi pitänyt 
pestä elementtivalujen välillä, muuten kuvi-
osta olisi tullut suttuinen. Lasimainen lakattu 
vaneripinta ei olisi kuitenkaan kestänyt pesua. 
Vaneripintaisia muotteja olisi siis tarvittu jopa 
sata”, Toivonen kertoo.

Rakennesuunnittelun ja elementintekijän 
tiivistä yhteistyötä
Muottimateriaalia ja -tekniikkaa muuttamalla 
vältyttiin sadalta muotilta. Teräspinta on toki 
muottimateriaalina tuttua. Tässä kohteessa 
se on kuitenkin poikkeuksellisen kaarevassa 
muodossa, joka toi taas tekijöille lisähaastetta.

Toivonen nostaa Parman Erkki Myllymäen 
ja Henri Salmion sekä rakennesuunnittelija 
Finnmapin Aarno Myllyniemen ratkaisevaan 
osaan muottien onnistuneessa räätälöinnissä.

”Erkki Myllymäen laatimat muottipiirus-
tukset olivat lähtötietoina muottimestareille 
tehtaalla. Tavanomaiset elementtisuunnitelmat 
eivät sellaisenaan riittäneet muottien millitark-
kaan valmistamiseen. Erkin ja Aarnon– kahden 
kokeneen elementtiasiatuntijan – väliset puhe-
linkeskustelut, varmistivat haasteellisen geomet-
rian onnistumisen muottien kautta julkisivuihin. 
Alussa ei ollut kenelläkään kirkkaana mielessä 
mitä tämän tyyppisen julkisivun elementti-
kuvassa pitää näkyä ja miten se pitää esittää. 
Yksityiskohdissa oli pakko kääntyä oikeasti 
muotintekijöiden puoleen. Esimerkiksi muotin 
mittaviivoja oli laitettava sellaisiin paikkoihin, 
joita ns. normaalielementeissä ei tarvita. Henrin 

panos kaarevien muotinosien mittatarkassa 
tekemisessä oli esimerkki hyvästä yhteistyöstä, 
jota matkan varrella arkkitehditkin kiittelivät. 
Muotintekijän ratkaisuehdotuksia kuunneltiin 
aidosti. Kaikille oli syntynyt yhteinen tavoite: 
työnjäljen laatua ei haluta vaarantaa”, Toivo-
nen kertoo.

Myös tiilipintaa elementteinä
Kohteen kadunpuoleinen julkisivu on kaa-
vamääräysten mukaisesti paikallamuurattua 
punatiiltä. Vinot päätyjulkisivut Flooranaukiota 
vasten ovat puolestaan elementtirakenteiset. 
Koska tiilipinta ei vinoilla sivuilla ulotu maahan 
asti, sen toteutus ”roikottamalla” olisi paikalla-
muurattuna ollut hyvin vaikeaa. Helpoiksi ei 
tosin voi kuvata elementtienkään tekemistä 
ja asentamista.

Toivonen kertoo, että julkisivussa käytettyä 
karhennettupintaista tiiltä ei ollut saatavissa 20 
milliä vahvana. Elementeissä oli siksi käytettävä 
40 mm paksuja tiiliä, jolloin myös sauma oli 
tavallista syvempi. Riskinä oli että vahvojen 
reikätiilien välinen sauma ei täyttyisi tasaisesti, 
vaan kuivat tiilet jäykistäisivät massan imupa-
periefektillään liian nopeasti. Ongelma vältettiin 
kastelemalla tiilet huolellisesti ennen valua. 
15 mm leveä sauma täyttyi tuolloin tasaisesti.

Vinon tiilipintaisen sivuseinän nurkat teh-
tiin käsityönä: 72 ja 108 asteen kulmia varten 
ei tehty erikoistiiliä, vaan kaksi tiiltä leikattiin 
jiiriin ja tehtiin nurkka käsin.

 ”Nurkat olivat erittäin vaativat: tiilipintaiset 
parvekepielielementit, pilarimaiset rakenteet, 
sisäkuorissa raskas raudoitus, kolmeen suuntaan 
näkyviä pintoja, ahtaita rakenteita, montaa eri 
pintamateriaalia”, Toivonen kertoo.

Kiitos hyvin tehdystä työstä
”Kohteen aikataulun venyessä kävi niin, että 
kahden talon runkoa nostettiin yhtä aikaa. Tava-
raa meni työmaalle paljon. Meillä oli kiireisim-
pänä aikana kohteessa kiinni 35 muottialustaa 
ja yli puolet julkisivuhenkilöstöstämme. Teh-
taalla porukka venyi äärimmilleen. Toki kohde 
sisälsi normaalituotantoakin, suoria seiniä ja 
väliseiniä sekä suoria parvekelaattoja. Kaikki ei 
ollut kiemuraa”, Toivonen naurahtaa ja kertoo 
nostavansa hattua henkilöstölle ja erityisesti 
tehdaspäällikkö Eero Ollikaiselle, joka vaikeuk-
sista ja kiireestä huolimatta piti langat vakaasti 
käsissään.

”Hyvin. Susielementtejä oli vain neljä: kaksi 
värin ja kaksi kaarevuusvirheen takia. Todella 
pieni määrä”, Toivonen vastaa kysymykseen 
elementtien onnistumisesta.

20,  21 Julkisivussa on käytetty karhennettupintaista 

tiiltä. Sokkeleiden, sisäänkäyntien ja istutusaltaiden 

betonipinnat on käsitelty punaruskeiksi umbra-vär-

jäyskäsittelyllä.
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Kohde on Att:n järjestämän suunnittelu- ja 
tarjouskilpailun satoa, tosin ”mutkan kautta”. 
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen 
Oy:n ehdotus oli näet mukana Arabianrannan 
kohteessa, josta järjestettiin kilpailu jo vuonna 
2007. Arviointiryhmä kiinnostui erikoisesta 
ehdotuksesta, mutta se ei sellaisenaan sovel-
tunut silloiselle kilpailutontille.

Suunnittelu- ja tarjouskilpailussa 
laatuarviointi
Marjamaa kertoo, että Att käyttää hankinta-
lainsäädännön mukaista suta-kilpailutusta eli 
suunnittelu- ja tarjouskilpailua varsin paljon, 
erityisesti uusilla alueilla ja haastavissa pai-
koissa. Kilpailuun kutsutaan neljä-viisi osallis-
tujaa ilmoittautuneista arkkitehtitoimistoista. 
He tekevät luonnokset kohteesta ja tarjouksen 
suunnittelusta. Att maksaa kilpailuehdotuksista 
palkkion, valinta tehdään ehdotusluonnosten 
laatuarvioinnin perusteella.

”Arvosteluraati suositteli Heikkinen-Komo-
sen ratkaisun käyttöä toisella tontilla. Kaavoit-
taja löysikin sopivan tontin sitten Flooranauki-
olta, jolle tehtiin kaavamuutos. Kohde sisältää 
Hitas- ja Ara-tuotantoa, joten kustannusraamit 
ovat tiukat”, Marjamaa kertoo.

Flooranaukio sattui kustannusmielessä opti-
misuhdanteeseen: tiedossa oli rakentamisen 
suvantovaihe, joka näkyi myös hinnoissa.

Rakennuttaja kantaa vastuun
Entä riskit rakenteissa, jollaisia ei ole aikai-
semmin toteutettu? Marjamaa toteaa, että 
rakennuttaja kantaa viime kädessä vastuun.

”Suunnittelijat ja elementintekijät selvitte-
livät perusteellisesti esimerkiksi posliinisirpa-
leiden pysyvyyttä. Contesta Oy testasi, meidän 
suunnitteluporukkamme kävi tehtaalla useita 
kertoja. Kohde oli äärimmäisen vaikea. Sen 
toteutuksessa tarvittiin sekä yhteistyöhalua 
että -kykyä kaikilta osapuolilta. Ratkaisevaa 

oli, että löytyi tehdas, Parma Kangasalla, joka 
tarttui tosissaan vaativien elementtien toteu-
tusratkaisuihin”, hän taustoittaa.

”Ei tällaista voi tehdä, kun ei ole ennenkään 
tehty” -asenne on Marjamaan mukaan raken-
tamisessa liiankin tavallista. ”Flooranaukiosta 
keskusteltiin todella paljon ja meilläkin oli 
toteutuksesta erilaisia mielipiteitä. Joskus-
han rakentamisessa käy niin, että varmakaan 
ei toimi. Henkilökohtaisesti olin sitä mieltä, että 
kokeillaan rohkeasti uutta”, hän toteaa.

Samalla hän toivoo, että uuden ja erilaisen 
tekeminen kannustaisi myös muita. ”Avataan 
muidenkin kuin vain omia silmiä: jos vain tila-
taan aina samanlaista, vaikkapa elementtejä, ei 
myöskään saada muuta, eikä ala itsekään kehity”

Tässä tapauksessa lopputuloksesta voi olla 
ylpeä koko suunnittelu- ja toteutustiimi.

ATT bongasi mosaiikki-idean 
aikaisemmasta kilpailusta

”Meillä ei luonnollisesti ole kantaa rakennusmateriaaliin, kokonaisuus ratkaisee”, Helsingin 
kaupungin asuntotuotantotoimisto Att:n toimitusjohtaja Sisko Marjamaa korostaa. Vuoden 
Betonirakenne -tunnustus oli toki rakennuttajalle mieluinen. Se tuli Marjamaan mukaan 
rakennuttajallekin erittäin mielenkiintoisesta kohteesta, Flooranaukion asuinkerrostaloista. 
Betoni on osoittanut, että myös siitä pystytään tekemään ”wau-arkkitehtuuria.”
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22 Elementin peruspinta on valkobetonia: kiviainek-

sina valkoharmaa kalkkikivi ja harmaa graniitti.

23, 24, 25 Kiinnipysymistä auttaa sirpaleiden reu-

namuoto, joka aiheuttaa ns. negatiivista päästöä. 

Muodostuu lohenpyrstöefekti: irrotakseen sirpale 

tarvitsee ulostuloon isomman aukon kuin mistä se 

on mennyt sisään.
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