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Vuoden 2011 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkin-
non voitti Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-
Pakkanen Oy Helsingistä kohteellaan Helsingin
Asumisoikeus Oy Kaanaankatu 6 ja Kumpulan
Kiinteistöt Oy Kaanaanpiha 4. Suunnittelusta ovat
vastanneet arkkitehdit SAFA Risto Huttunen, Pau-
la Leiwo ja Mikko Blomberg.

Kaanaankadun ja Kaanaanpihan julkisivut ovat mie-
lenkiintoiset – samanaikaisesti rikkaat ja harmoni-
set. Hallitulla sommittelulla on onnistuttu luomaan
suuresta julkisivusta ehjä kokonaisuus - olematta
tylsä.

Rakennuksesta on pienillä detaljeilla aikaan-
saatu mielenkiintoinen ja monipuolinen kokonai-
suus. Julkisivuelementin näennäisesti selkeä de-
talji vaatii kuitenkin taitoa suunnittelijalta, jotta
kokonaisuudesta ei tule monotoninen sekä tahtoa
rakennuttajalta ja taitoa toteuttajalta. Vaativassa
toteutuksessa on onnistuttu hyvin. Detaljien ansi-
osta valo ja varjo leikkivät julkisivuissa, joten niillä
on monta ilmettä vuoden ja vuorokauden ajasta
riippuen.

Kuvanveistäjä Pekka Kauhasen suunnittelemat
valkobetoniset taidepilarit ovat osa julkisivun ra-
kennetta.

Mittava, 175 asuntoa käsittävä rakennuskoko-
naisuus liittyy kaupunkikuvallisesti Arabianrannan
teollisuus- ja asuinrakennusten mittakaavaan. Ta-
lon kadunpuoleiset julkisivut ovat kaavoituksen mu-
kaisesti paikalla muurattua punatiiltä. Sisäpihan
julkisivut perustuvat valkobetonielementtien tois-
toon ja peilaukseen, joiden sommittelussa on muis-
tumia arabialaisesta ornamentiikasta. Teknisesti
vaikea elementtityö asennuksineen on onnistunut,
mikä viimeistelee rakennuksen korkealuokkaisen
ulkoasun.

Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinnon voittaja-
toimisto toteuttaa hyvin kilpailun tavoitetta: kehit-
tää laadukasta betonijulkisivuarkkitehtuuria ja ko-
keilee uusia ratkaisuja. Huttunen-Lipasti-Pakkanen
on vuosien ajan suunnittelukohteissaan käyttänyt
betonin ominaisuuksia laadukkaasti hyödyksi. Toi-
miston suunnittelutöissä on arkkitehtoninen koko-
naisuus hallittua, yksityiskohtien suunnitteluun on
paneuduttu huolella ja myös innovatiivisesti onnis-
tuttu kehittämään jotain uutta.

Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinto 2011:

Huttunen - Lipasti - Pakkanen Arkkitehdit Oy, kohteella

HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY KAANAANKATU 6 JA

KUMPULAN KIINTEISTÖT OY KAANAANPIHA 4

Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA,
päätoimittaja Betoni

1
Detaljien ansiosta valo ja varjo leikkivät julkisivuissa, jo-
ten niillä on monta ilmettä vuoden ja vuorokauden ajasta
riippuen.

1

2, 5
Talon kadunpuoleiset julkisivut ovat kaavoituksen mukai-
sesti punatiiltä. Sisäpihan julkisivut ovat rytmikkäästi
vaihtelevia valkobetonielementtejä.

3, 4
Kuvanveistäjä Pekka Kauhasen suunnittelemat valkobeto-
niset taidepilarit ovat osa julkisivun rakennetta.
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HELSINGIN ASUMISOIKEUS
OY KAANAANKATU 6 JA
KUMPULAN KIINTEISTÖT OY
KAANAANPIHA 4

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto
Huttunen-Lipasti-
Pakkanen Oy

Valmistumisvuosi: 2011
Rakennesuunnittelija: Finnmap Consulting Oy
Rakennuttaja: Helsingin kaupungin

Asuntotuotantotoimisto
ATT

Pääurakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
Julkisivujen valko-
betonielementit: Lujabetoni Oy
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6
Julkisivujen ilme perustuu valkobetonielementtien tois-
toon ja peilaukseen, joiden sommittelussa on muistumia
arabialaisesta ornamentiikasta. Teknisesti vaikea ele-
menttityö asennuksineen on onnistunut ja lopputulos on
laadukas.

7
Julkisivuelementeissä on kehitetty innovatiivisesti uutta.
Kaltevan pystypinnan limittymistä toisiinsa sekä pintojen
puhtaanapysymistä on tutkittu testein ja tehdaskokein.
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CONCRETE FACADE – ARCHITECTURAL AWARD

The Concrete Facade of the Year 2011 Architectural
Award went to Architects Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy
for their apartment building projects Helsingin Asumisoi-
keus Oy Kaanaankatu 6 and Kumpulan Kiinteistöt Oy Kaa-
naanpiha 4. The project architects were SAFA Risto Hut-
tunen, Paula Leiwo and Mikko Blomberg.

The facades of the buildings on Kaanaankatu and Kaa-
naanpiha Streets are interesting. Rich and harmonious at
the same time. Controlled composition has successfully
produced a continuous entity of the large facade – wit-
hout making it boring.

Small details make the building an interesting and ver-
satile whole. The details play with light and shadow on
the facades giving them many different expressions de-
pending on the time of the year and the time of the day.
Art columns designed by sculptor Pekka Kauhanen and
cast in white concrete are an integral part of the facade
construction.

The town plan called for redbrick street-side facades
built on the site. The facades facing the internal courtyard
are based on repetition and mirroring of precast white
concrete elements composed with flashbacks to Arabic
ornamentics. The technically demanding production and
installation of the precast elements has been successfully
implemented and complements the high standard of the
outward appearance of the building.

Betoniteollisuus ry:n kolmannen kerran järjestä-
män arkkitehtuuripalkintokilpailun tarkoituksena on
tuoda esiin toteutettuja onnistuneita betonijulkisi-
vukohteita ja niiden suunnittelijoita. Kilpailu järjes-
tetään joka toinen vuosi. Kilpailussa palkitaan voit-
tanut julkisivun suunnitellut arkkitehtuuritoimisto
10.000,- eurolla.

Palkinnon tärkeimpinä arvosteluperusteina ovat
julkisivun arkkitehtoninen kokonaisuus, yksityis-
kohtien suunnittelu, betonin ominaisuuksien laadu-
kas hyödyntäminen, uuden kehittäminen ja kohteen
soveltuminen ympäristöön.

Vuoden Betonirakenne 2011 -kilpailun tuomaris-
ton puheenjohtajana toimi arkkitehti SAFA Markku
Puumala ja jäseninä arkkitehti SAFA Mari Mato-
mäki sekä arkkitehti SAFA, päätoimittaja Maritta
Koivisto. Tuomariston sihteerinä toimi dipl.ins.,
tuoteryhmäpäällikkö Arto Suikka Betoniteollisuus
ry:stä.

Lisätietoja:
Betoniteollisuus ry: Arto Suikka, puh. 0500-500131
www.betoni.com

HUOMIOITA KILPAILUEHDOKKAISTA
Kaavoitus on ohjannut viimeisen kahden vuoden
aikana valmistuneita rakennuksia siten, että ra-
kennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on
harvoin ollut betoni tai eri tavoin käsitelty betoni.
Siten tämänkertaista palkintoa oli tavoittelemassa
rajattu joukko ehdokkaita.

Kilpailussa 2011 mukana olleita kohteita:

– Hollolan seurakuntakeskus - Arkkitehtitoimisto
Havas Rosberg Oy

– Piispanpihan parkki, Espoo - Arkkitehtitoimisto
Helamaa Pulkkinen ky, graafiset kuviot: Katri-Liisa
Pulkkinen ja Pekka Telivuo

– Kaanaankatu 6 & Kaanaanpiha 4, Helsinki
- Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen

– Tiedepuiston asuntoalue, Viikki - Playa-arkkitehdit
– Joensuun Elli - Arcadia Oy,

taideteokset: Maria Mughal
– Raatin stadionin tukimuurit - Siren Arkkitehdit Oy
– OYKS:n laajennus - Arkkitehtitoimisto

Pekka Lukkaroinen
– Asunto Oy Vantaan Sipulitie - ARK-House Arkkitehdit
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8
Talon kadunpuoleiset julkisivut ovat kaavoituksen mukai-
sesti paikalla muurattua punatiiltä. Sisäänkäynnit koros-
tuvat katujulkisivuissa valkobetonisin kehyksin.

9
Palkinnon vastaanottivat (vas.) arkkitehdit Mikko Blom-
berg, Paula Leiwo ja Risto Huttunen.

10
Vastaava mestari Marko Haapalainen Skanska Talonra-
kennus Oy ja projektipäällikkö Heli Miettinen Helsingin
ATT:lta vastaanottivat kunniakirjat.

11
Arto Suikka ojensi elementtien toimittajan kunniakirjan
johtaja Kari Turuselle  Lujabetoni Oy:stä.
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