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Rakennus sisältää Helsingin terveyskeskuksen
avoterveydenhuollon ja sairaaloiden päätearkiston sekä toimintaan liittyviä toimisto- ja käsittelytiloja. Hankkeen tavoitteena oli yhdistää eripuolilla sijainneet arkistotilat yhteen paikkaan.
Rakennukseen on sijoitettu toimistotilojen lisäksi yhteensä noin 2400 m² varsinaista
arkistotilaa jakaantuen kolmessa kerroksessa
kuuteen erilliseen noin 400 m² palo-osastoituun
arkistohuoneeseen. Arkistotilat on varustettu
sähkökäyttöisillä arkistohyllyillä sekä inerttikaasusammutusjärjestelmällä.
Rakennus on liitetty kaukolämpöverkkoon
mutta tilojen jäähdytys hoidetaan maalämpöjärjestelmän avulla.
Ympäröiville viheralueille on istutettu havuja lehtipuita sekä niittykasveja ja metsänpohjamatto kunttaa.
Rakennus on kokonaisuudessaan betonirakenteinen lukuun ottamatta sisäänkäyntijulkisivua ja katosrakenteita, sekä huoltopihan
porrashuonetta, jotka ovat teräsrunkoisia.
Rakennuksen leimallisin piirre ovat sen
L-muotoisista betonielementeistä koostuvat
julkisivut, joiden punosmainen kuviointi kiertää rakennuksen kolmella sivulla. Julkisivut
rakentuvat ympäripontatuista, läpivärjätyistä
teräsbetonikuorielementeistä. Kuorielementeistä noin 60% on hienopestyjä ja noin 40% on
valettu teräspintaiseen muottiin. Elementtien
värisävy valittiin arkkitehdin toiveiden mukaan
valmistettujen mallipalojen perusteella.
Julkisivuratkaisun haasteeksi muodostui
elementtien yhdestä pisteestä alkava asennus-
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Helsingin terveyskeskuksen avoterveydenhuollon ja sairaaloiden
päätearkiston uuden toimistorakennuksen julkisivuja elävöittää L-muotoisista betonielementeistä koostuva punosmainen
kuviointi.

järjestys, joka edellytti suuren asennustarkkuuden lisäksi täsmällistä työmaan ja tuotannon
yhteispeliä sekä läpivärjättyjen elementtien
tasalaatuisuutta.
Arkistotilojen lattiat toteutettiin hiotusta

ratkaisua, joka mahdollistaa arkistohyllyjen
liukukiskojen säätämisen korkeussuunnassa.
Toimistotilojen lattiat toteutettiin ilman
kuituja, mikä johti betonipinnassa näkyvään
halkeiluun.

kuitubetonista Dyny Pro-kovetinkäsittely-yhdistelmällä sekä Lithurin-pölynsidonnalla.
Arkistotiloihin sijoitettavat sähkökäyttöiset
liukuhyllyt asettivat lattioille korkeat tasaisuusvaatimukset. Tasaisuusvaatimukset yhdistettynä ontelolaattojen hiipumiseen edellyttivät

Päätearkistolle asetetut vaatimukset
edellyttivät rakennuksen olevan kestävä,
luja, palamaton, suojaava, laajennettavissa ja
turvallinen. Näitä ominaisuuksia toivottiin
myös rakennuksen ilmeen viestivän ja betonin
katsoimme olevan tähän luonteva ratkaisu.
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Asemapiirros
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Julkisivujen betonikuorielementit ovat hienopesu-

ja teräsmuottipintaisia.
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1. Läpivärjätty betoni
2. Kirkas lasi
3. Värilaminoitu lasi
4. Ruuturitilä alumiini
5. Sokkeli, betoni
6. Polttomaalattu alumiinisäle
7. Perforoitu alumiinilevy
8. Polttomaalattu metallilevy, päällä alumiiniruuturitilä
9. Värilaminoitu lasi, päällä alumiiniruuturitilä
10. Kirkas lasi, päällä alumiiniruuturitilä
11. Polttomaalattu teräs
12. Polttomaalattu alumiinirimoitus
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Julkisivu avautuu viherympäristöön.
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Julkisivupiirros
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Leikkaus
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Permanent archive for health care, TERKE
The new building of Terke in the Kivikko block of
Helsinki contains the permanent archive for the
City’s public health care system and hospitals, as
well as facilities for office and processing work.
A permanent archive building is required to
be durable, strong, non-combustible, protective,
expandable and safe. The building was hoped
to reflect these properties also in its external
appearance, and concrete was considered the
most natural solution for this. In the implemented concrete structure, steel frames have
been used only for the entrance facade, the
shelter structures and the staircase in the
maintenance yard.
In addition to the office facilities, the building
comprises ca. 2400 m² of actual archive area in
six separate about 400 m² archive rooms realised as separate fire compartments on three
different floors.
The building is primarily characterised
by the precast L shaped concrete units of the

facades; the braided patterning of the units runs
round the building on three sides. The facades
were built using reinforced concrete cladding
units of tongue and groove on all sides type
and through-dyed. A good half of the units are
fine-scrubbed and the rest poured in formwork
with steel facing.
The erection sequence of the facade units,
starting on one point, required not only high
installation precision but also exact integration
of worksite and production activities as well
as uniform quality of the through-dyed units.
The floors of the archive rooms are made
from polished fibre concrete using a Dyny Pro
hardener treatment combination as well as
Lithurin dust binder. The requirements for levelness combined with the creep of the hollow-core
slabs made it necessary to find a solution that
allows the sliding rails of the archive shelves
to be adjusted in height.
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