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Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA,
päätoimittaja Betoni
maritta.koivisto@betoni.com

Kruunuvuorenrannan koonta-asema Helsingissä palkittiin vuoden
2017 betonirakenteena taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta rakennuttamisesta ja toteutuksesta.
Kruunuvuorenrannan koonta-asema on rakennuskokonaisuus,
jossa massoittelu ja ilmeikkäät julkisivut mittakaavaltaan ja detaljeineen liittävät arkisen ja teknisen rakennuksen osaksi uutta
asuinaluetta ja ympäröivää luonnonmaisemaa. Rakennus palkittiin myös Betonijulkisivu-arkkitehtuuri 2017 -palkinnolla syksyllä
ja se on esitelty aiemmin Betoni 4–2017 -lehdessä sivuilla 16–19.
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Kruunuvuorenrannan koonta-aseman palkitut

tahot vastaanottivat palkinnot Kulttuuritalolla tammikuussa.
2

Kaupunkisuunnitteluvirasto asetti tavoitteeksi kor-

keatasoisen arkkitehtuurin ja positiivisen, ympäristöä
eheyttävän ja häiriöitä aiheuttamattoman ratkaisun
koska tontti sijaitsee keskellä uutta asuinaluetta.

Tero Pajukallio

”Kohde on oivallinen esimerkki betonin käytöstä,
jossa kokonaisuus ja erityisesti julkisivujen
veistoksellisuus ja vivahteikas värimaailma
korostavat rakennusmateriaalin tarjoamia
mahdollisuuksia. Kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä ja osaavalla betonin käytöllä
on aikaansaatu rakennusteknillisesti onnistunut, ilmeikäs ja taitavilla detaljeilla varustettu
arkkitehtoninen kokonaisuus osaksi uutta
Kruunuvuorenrannan asuinaluetta”, totesi
tuomaristo perusteluissaan.
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n suunnittelema Kruunuvuorenrannan koonta-asema
on esimerkillinen kohde arkkitehtonisesta
kunnianhimosta ja taidosta. Talon rakenteissa,
julkisivuissa ja sisätilojen pinnoissa betonia on
käytetty kokonaisvaltaisesti. Voittaneessa työssä
yhdistyvät merkittävällä tavalla arkkitehti- ja
rakennesuunnittelu sekä innovatiivinen kolmiulotteinen julkisivuratkaisu.
”Rakennuspaikan jyrkkään kallioseinämään oli aikoinaan tehty mittava louhinta,
jota rakennussuunnitelmalla pyrittiin eheyttämään”, kertoo arkkitehti Timo Kiukkola Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:sta. Kyseessä oli
uusi ja erittäin tekninen rakennustyyppi vailla
ennalta määriteltyjä ratkaisuja ja odotuksia
ulkonäön suhteen. Reliefijulkisivuidean kehitti
työryhmässämme arkkitehti Teemu Seppänen
inspiraationaan kallioiden pinnalla luonnollisesti etenevät jäkäläkasvustot, joiden kuviointi
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Artikkelin valokuvat: Timo Kiukkola
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Alkeiskappaleet ja nelikulmiot

4

Kolmiot
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Julkisivuelementti on suunnikas.
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Julkisivuelentin saumat häviävät elävän ja ryt-

mikkään pinnan muotoihin.
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Saumat ja valesaumat on esitetty suunnikkaan

muotoisessa julkisivuelementissä.
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Kulmaelementin muoto.
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Julkisivu itään
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kiehtovasti ja sattumanvaraisesti vaihtelee”,
Kiukkola jatkaa.
3D-mallintamalla on löydetty keino toteuttaa uutta muottitekniikkaa, jolla on kustannustehokkaasti voitu toteuttaa teollisesti valmistetut betonielementit. Moni-ilmeinen julkisivu
koostuu vain neljästä erilaisesta nelikulmiosta,
joita eri asentoihin sijoittamalla syntyy vaikutelma monimutkaisesta kokonaiskuviosta.
Monoliittiseen rakennusmassoitteluun on luotu
herkkyyttä ja rytmikkyyttä mittakaavallisesti
hallitulla julkisivupinnan yli ulottuvalla reliefimäisellä kuviolla, jossa elementtien vinot
saumat mukailevat kuvion viistoja muotoja
ja ovat luonteva osa kokonaiskuviota.
Ruosteensävyyn patinoidut julkisivut ja
innovatiivinen arkkitehtuuri liittävät rakennuksen rouheisen kallioleikkauksen ja metsämaiseman sävyihin. Arkkitehtien oivallus värjätä
harmaa arkinen betonipinta auringonvalossa
välkehtivään ruskean sävyyn korostaa rakennuksen julkisivuja, mutta on samalla kustannus-
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tehokas tapa toteuttaa ilmeikäs kokonaisuus
tiukoissa kustannusraameissa.
Rakennuksen harmaat elementit on patinoitu Betonipallas Oy Pertti Kukkosen Umbra-patinavärjäysmenetelmällä. Kemiallisessa
reaktiossa vesiliukoiset rautayhdisteet reagoivat
betonin pinnassa sementin (sementtihydrataatiotuotteiden) kanssa ja väri muuttuu ruosteen
ruskean sävyiseksi. Käsittely tehdään isoina
pintoina elementtisaumojen yli ja tarvittaessa se
myös tasaa mahdollisia elementtien sävyeroja.
Helsingin Kruunuvuorenrannan uuden
asuinalueen jätteenkeräys suoritetaan putkikeräysjärjestelmällä, jossa kiinteistöjen jätteet
siirtyvät yhteiselle koonta-asemalle maanalaisia
imuputkia pitkin. Koonta-asemarakennus sijaitsee jyrkkää louhittua kallioseinämää vasten,
jota rakennussuunnitelmalla on onnistuttu
eheyttämään. Koonta-aseman muotoilulla ja
rakennukseen liittyvillä pihamuureilla on piilotettu myös jätteenkäsittelyyn liittyvät toiminnot
ilman erillisiä näkösuojia. Sisätilojen talotek-

niikka on sijoitettu pohjapinta-alaa säästäen
ja jätekonttihallissa osittain näkyviin jäänyt
rouheinen kalliopinta varaa myös lämpöä. Itsenäinen rakennus viherkattoineen täydentää
ympäröivää kallioista luonnon maisemaa ja
luo kiinnostavan näkymän myös vastapäiseen
asuntoalueeseen.
"Kohde on hyvä esimerkki julkisesta rakentamisesta, missä monipuolisella betonin käytöllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta
rakentamista kustannustehokkaasti. Kompakti
kokonaismuoto ja umpinainen ulkovaippa
vahvistavat rakennuksen energiatehokkuutta.
Toteutunut kohde on osoitus ammattitaitoisesta kaavoituksesta, rakennuttamisesta, ensiluokkaisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja
käsityötaidosta", todettiin myös perusteluissa.
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10 Sisätilojen suunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä
imujätejärjestelmän toimittajan kanssa. Veistoksellisen
arkkitehtuurin avulla on piilotettu jätteenkäsittelyyn
liittyvät arkiset toiminnot.
11 Rakennuksen sisälle saadaan runsaasti luonnonvaloa varjoisesta suunnasta lasisten nosto-ovien kautta.
Konttien noutoa lukuun ottamatta järjestelmä toimii
automaattisesti.
12 Rakennuksen jätekonttihallissa kalliopinta jätettiin
näkyviin, mikä edesauttaa huoneenlämmön pysymistä
puolilämpimänä.
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Imujätejärjestelmän toiminta
Kruunuvuorenrannan kaupunginosan imujätejärjestelmän toimintaperiaate:
• Asukkaat vievät kotitalousjätteensä kiinteistöissä sijaitseviin keräyspisteisiin joissa
on omat luukkunsa neljälle eri jätejakeelle
(seka-, bio-, paperi- ja pahvijakeet)
• Tyypillisesti 1-2 kertaa päivässä koonta-aseman laitteiston tuottama voimakas alipaine
imee jätteet kiinteistöjen keräyspisteistä
koonta-asemalle maan alle rakennettuja
jätteensiirtoputkia pitkin. Tapahtuma kestää
muutamia minuutteja.
• Koonta-asemalla automatiikka erottaa jätteet ilmavirrasta ja ohjaa eri jakeet omiin
jätekontteihinsa. Kaikki muut kontit paitsi
biojätekontti on varustettu puristimilla, jotta
jätteet saadaan pakattua tiiviisti. Jätejärjestelmän poistoilmasta poistetaan mahdolliset
partikkelit syklonilla ja suodattimilla, ennen
ilman johtamista rakennuksen poistoilmapiippuun.
• Jätejärjestelmä on suljettu ja alipaineinen,
koonta-aseman sisätiloihin ei sen vuoksi
tule hajuja ja samasta syystä myös itse
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rakennuksen ilmanvaihdon poistoilma
on tavanomaista hajutonta rakennuksen
poistoilmaa.
• Putkikeräysjärjestelmän imun korvausilma
on puhdasta ulkoilmaa ja se on kosketuksessa jätteen kanssa vain muutaman kymmenen sekunnin ajan eli vain siirtotapahtuman aikana, minkä vuoksi järjestelmän
poistoilman hajukuormitus jää hyvin pieneksi. Hajuhaitan edelleen pienentämiseksi
poistuvaa ilmaa laimennetaan ejektorilla.
• Täyttyneet jätekontit noudetaan järjestelmän kutsusta kuorma-autolla ja käydään
tyhjentämässä jätteenkäsittelypaikkaan.
Koko Kruunuvuorenrannan kaupunginosan
valmistuttua jätekontteja käy noutamassa
noin kaksi autoa päivässä ja alkuvaiheessa
vain yksi auto noin kerran viikossa.
Konttien noutoa lukuun ottamatta järjestelmä
toimii automaattisesti ja normaalisti rakennus
on miehittämätön.

Kruunuvuorenrannan koonta-asema
Hopeakaivoksentie 45, 00590 Helsinki
Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:
Rakennuttaja:
Kruunuvuorenrannan Jätteen Putkikeräys Oy
Rakennuttajakonsultti ja -valvonta:
JLL Finland
Arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
Rakennesuunnittelu:
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pääurakoitsija: Rakennuspartio Oy
Elementtien 3D-mallinnus:
Betoniviidakko Oy, Topi Äikäs
Betonielementtitoimittaja:
Parma Oy, Kangasalan tehdas
Patinointikäsittelyt: Betonipallas Oy
Laajuustietoja:
Bruttoala: 770 m2
Tilavuus 4300 m3
Luonnos- ja toteutussuunnittelu vuonna
2015, työmaavaihe vuosi 2016 ja käyttöönotto
alkuvuonna 2017.
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13 Rakennus ja sen pihamuurit itsessään, ilman erillisten katosten ja muiden
rakennelmien tarvetta piilottavat näkyvistä jätteenkäsittelytoiminnan ja -tekniikan. Turvallisuuden vuoksi ulkoalue muotoiltiin niin, että kuorma-autojen
peruutukset voivat tapahtua rakennuksen omalla pihalla.

Vuoden Betonirakenne 2017 tuomaristo:
Puheenjohtaja:
Toimitusjohtaja, tekn.tri, Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry
Jäsenet:
arkkitehti SAFA Jaakob Solla, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
rakennusarkkitehti RIA Asko Eerola, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA
tekn.tri Olli-Pekka Kari , Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
toimitusjohtaja
tekn.tri Tarja Merikallio, Suomen Betoniyhdistys ry
toimittaja Paula Holmila
Sihteeri:
päätoimittaja, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry,
Betoni-lehti
Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.
Palkinto annetaan vuosittain rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä
tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja
-rakentamista.
Lisätietoja kilpailusta: http://betoni.com/tapahtumat-ja-koulutukset/
vuoden-betonirakenne/
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Vuoden Betonirakenne 2017 ehdokkaat
(16 kpl) käsittelyjärjestyksessä:
• Vaahterakoti Järvenpää – ARK-House Arkkitehdit Oy
• Kruunuvuorenrannan koonta-asema, Helsinki
– Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
• Imatran teatteri – Arkkitehtuuritoimisto Im-Ark Oy
• Hanasaaren kulttuurikeskus ja hotelli peruskorjaus ja laajennus
– Arkkitehdit Mika Penttinen ja Kirsi Korhonen Oy
• Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus – LPR arkkitehdit Oy
• Dipolin peruskorjaus – ALA arkkitehdit Oy
• Tapiolan Ainoa ja Tapiolan metroasema – SARC ja APRT Oy
• Länsisatama Länsiterminaali 2 – PES-arkkitehdit Oy
• Tiedekulma HYY, Helsinki – JKMM Arkkitehdit Oy
• OP-Vallilan korttelin loppuosa, Vääksyntie 2, OP Vallila Campus
– JKMM Arkkitehdit Oy
• Helsingin Energia-tekninen rakennus, Sörnäinen, Helsinki
– Risto Virkkunen co
• Vihreistä vihrein-asuinkerrostalo, Jätkäsaari, Helsinki
– Talli Arkkitehdit Oy
• Länsimetro ja metroasemat – useita toimistoja
• Niittykummun keskuksen asuinrakennukset Niittyhuippu ja
Niittytori, Espoo – Arkkitehtitoimisto SARC Oy
• Villa K, Sipoo, pientalo – Mer Architects Ltd & Ettala Palomeras
Architects Ltd
• Äänekosken biotuotetehtaan betonirakenteet – useita toimistoja
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Nikolai Rautio
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14 Julkisivujen ilme vaihtuu valon ja varjon vaihdellessa. Myös talvinen huurre ja lumi muuttaa pinnan
ilmettä.
15–16 Kipsimallien avulla tutkittin myös valon ja varjon
muodostumista. Kipsimallien avulla laadittiin myös
lopulliset muottimatriisit.
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Concrete Structure of the Year
2017 Award to Kruunuvuorenranta
waste transfer station
Kruunuvuorenranta waste transfer station in
Helsinki has won the Concrete Structure of the
Year 2017 Award for skilful architectural and
structural design and for the high standard of
the development project and implementation.
The massing and the expressive facades of
the building complex connect the mundane and
technical building as part of the new residential
area and the surrounding natural landscape.
Concrete has been used comprehensively in
the structures, facades and interior surfaces
of the house. The winning project combines
architectural and structural design with an
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innovative three-dimensional facade solution
in a remarkable manner. The idea for the relieflike patterning of the facade was based on the
constantly changing lichen growth on a coarse
rock surface.
3D modelling has provided a means to implement a new formwork technique for cost-efficient
implementation of industrially produced precast
concrete units. The diversity of the appearance
of the facade is based on only four different
rectangles which are placed in different positions to create an impression of a complex complete picture. The architect’s idea to dye the grey

mundane concrete surface in a brown tone that
glistens in sunlight emphasises the facades of the
building, and at the same time is a cost-efficient
way to implement a lively whole within a strict
budget framework.
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