
1 Julkisivun väribetoni on tarkoin sovitettu ympä-

röivien rappauspintojen sävyyn. Samoin sokkeleiden 

punertavat kuorielementit jatkavat vanhan raken-

nuksen punaisesta graniitista tehtyä sokkelia uudella 

tavalla toteutettuna. 
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Scandic Grand Central Helsinki
Onnistuneimmillaan uusi rakentaminen on 
vanhassa arvoympäristössä usein silloin, kun 
ajalliset kerrostumat ovat sopusoinnussa kes-
kenään, kuitenkin toisistaan selvästi erottuen. 
Scandic-hotellin laajennusosa onnistuu tässä 
esimerkillisesti: se sopeutuu hienosti arvokkaa-
seen Arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelemaan 
Helsingin päärautatieasemaan. Uudisrakennus 
liittyy vanhaan rakennukseen saumattomasti, 
mutta on eleettömällä detaljoinnillaan rehelli-
sesti tämän päivän arkkitehtuuria.  

Tässä tapauksessa erityisesti betonin käyttö 
ympäristöstä poikkeavana materiaalina luo 
riittävän etäännyttävän ja mielenkiintoisen 
kontrastin suhteessa vanhaan. Elementtien 
värimaailma puolestaan myötäilee olevia 
rakennuksia. Julkisivun väribetoni on tarkoin 
sovitettu ympäröivien rappauspintojen sävyyn. 
Samoin sokkeleiden punertavat kuorielemen-
tit jatkavat vanhan rakennuksen punaisesta 
graniitista tehtyä sokkelia uudella tavalla 
toteutettuna. Vanhaa graniittia muistuttavaan, 
hieman karheaan ja himmeään lopputulokseen 
päästiin, kun elementin pinta tehtiin pesube-
tonipintana, joka karkeasti hiottiin yli, jolloin 
kiviaineksen särmät hioutuivat tasaiseksi. 

– Julkisivun staattinen ja symmetrinen 
aukotus on klassiseen ympäristöönsä sopiva. 
Nykyarkkitehtuurissa paljon, ja usein perus-
teetta käytetyt muodikkaat kaarevat ikkunat 
toimivat tässä historiallisessa kontekstissa 
pohjakerrosta artikuloivana eleenä erittäin 
luontevasti. Ikkunalasi ja betonin ulkopinta on 
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sovitettu taitavan pelkistetysti lähes samaan 
pintaan, jolloin on vältytty turhan monimut-
kaiselta detaljoinnilta, ja saavutettu poikke-
uksellisen kevyt ja ilmava yleisilme kivijulki-
sivussa, kiitti tuomaristo. 

– Pohjoisjulkisivun betonielementtijulki-
sivua on elävöitetty sisään vedetyin raidoin 
samoin kuin vanhan osan päädyssä. Element-
tien asennus on tehty tarkasti, sillä uritus ei 
antaisi anteeksi pientäkään mittaheittoa. Rai-
doitus harvenee julkisivun yläosaa kohden ja 
jäsentää näin julkisivupintaa. Ornamentit 
tuovat julkisivuun pienempää mittakaavaa, 
ja elementtien pystysaumat on onnistuneesti 
sulautettu osaksi raitaornamentiikkaa. Kiiltä-
väksi hiottu uritettu pinta elää kiinnostavasti 
päivän kierron mukaan, perusteli tuomaristo.

Suunnittelu tapahtui kiinteässä yhteis-
työssä betonielementtien valmistajan kanssa 
malleja hyväksikäyttäen. Betoniviidakko Oy:n 
taiteilija Topi Äikäs osallistui 3D-muottitek-
niikan suunnitteluun. Tietomallinnus auttoi 
myös tuotantoa ja asennusta. Perinteisen 
tuotantolinjan sijaan elementit valmistettiin 
pitkälti käsityönä. Julkisivuissa on muun 
muassa kaarevia ikkuna-aukkoja ja erikoispin-
toja. Muottityöt olivat vaativia, ja pinnoissa oli 
paljon hiontatyötä, joka oli tehtävä käsin. Väri 
toteutettiin valkosementillä ja keltaisella sekä 
punaisella kiviaineksella, ilman betonimassaan 
lisättyjä pigmenttejä. Sisäpihan kaareva osa on 
toteutettu myös elementtirakenteisena, mutta 
on pinnaltaan rapattu.

Palkittavat tahot:
Arkkitehtisuunnittelu:  Futudesign Oy
Rakennuttaja:  Exilion Asemahotellit Ky
Reliefipinnat:  Betoniviidakko Oy, Topi Äikäs 
Elementtitoimittaja: Consolis Parma   
(Parma Oy)
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2 Julkisivu Kaisaniemen puiston suuntaan.

3 Lähikuva betonipinnoista.

Facades on extension of Scandic Grand Central Helsinki
The winner of the Concrete Facade of the Year 2021 architectural 
award is Arkkitehtitoimisto Futudesign Oy with the facades on 
the extension part of the Scandic Grand Central Helsinki hotel. 

The new extension part of the Scandic hotel is integrated 
into the building complex of the Helsinki Main Railway Station, 
designed by architect Eliel Saarinen and completed in 1909. 
The new building has a seamless connection with the main 
building, but its demure and skilled detail design makes it an 
honest representative of the architecture of today, the Jury 
concluded in its remarks.

The colour palette of the precast facade panels follows that 
of the existing buildings. The dyed concrete on the facade has 
been precisely adapted to the tone of the plastered surfaces 
of the adjacent buildings. The reddish cladding units on the 
plinths with an exposed-aggregate surface match the red gran-
ite plinths of the old building.

On the north-facing facade of the extension part, the con-
crete panels, which have been installed with special precision, 
have a livelier expression owing to undulating vertical stripes. 
The tone of colour as well as the expression of the polished 
and undulating concrete surface appear to become alive with 
changes in ambient light.

The design process was based on modelling and carried out 
in close cooperation between the architects, the manufacturer 
of the concrete panels and artist Topi Äikäs. Instead of a tra-
ditional production line, the precast panels were hand-made 
to a large extent.
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4 Pohjoisjulkisivun betonielementtijulkisivua on elävöitetty sisään vedetyin raidoin.


