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Vuoden 2018 Betonirakenne on Amos Rex
Palkinnon saaja julkistettiin 17.1.2019 Kulttuuritalolla Helsingissä
Betoniteollisuus ry:n järjestämän ”New Material Future”
-seminaarin yhteydessä.
Amos Rex palkittiin vuoden 2018 betonirakenteena taitavasta
arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta
rakennuttamisesta ja toteutuksesta.
Vuoden Betonirakenne -palkinto on jaettu vuodesta 1970,
jolloin palkinnon sai Tampereen Näsinneula. Palkinto annetaan
vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka
parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Kilpailun
tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista. Tuomaristo koostuu
rakennus- ja betonialan, arkkitehtien ja median edustajista.
Kilpailun järjestää Betoniteollisuus ry.
Kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta palkitut yritykset sekä
tuomariston perustelut:
https://betoni.com/tapahtumat-ja-koulutukset/vuoden-betonirakenne/

Kuva: Mika Huisman

Amos Rexissä kohtaavat menneisyys,
nykyhetki ja tulevaisuus

Lasipalatsin aukiolla näkyy
päijäthämäläinen betoniosaaminen

Amos Rex -taidemuseo Helsingissä avautui yleisölle elokuussa 2018. Museon 6.1.2019 päättyneen avajaisnäyttelyn näki
268 000 museovierasta.
Arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisen yksityisen taidemuseon
rakentaminen aloitettiin vuonna 2016 ja rakennustöiden
yhteydessä kunnostettiin suojeltu Lasipalatsi ja Lasipalatsin
aukio.

Lasipalatsin aukiolla komeilevien kumpujen takana on
vankkaa erikoisosaamista Päijät-Hämeestä.

Uniikki kohde keräsi jo viime vuoden puolella palkintoja ja
kokonaisuus on saanut kotimaisen median lisäksi runsaasti
kansainvälistäkin huomiota; mm. BBC, the Guardian ja the
New York Times ovat näyttävästi nostaneet kokonaisuutta
esille.
Museo sijaitsee enimmäkseen maan alla ja kaupunkilaiset ja
turistit ovat ottaneet omikseen myös museon katot eli
Lasipalatsin aukiolle nousevat kumpareet.
Lisätietoja:
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy: Teemu Teno,
0407556977 tai teemu.teno@rakennusbetoni.fi
Betoniteollisuus ry: Maritta Koivisto,
040-9003577 tai maritta.koivisto@betoni.com
Vuoden Betonirakenne -lehdistötiedote ja kohteen kuvat:
https://betoni.com/tapahtumat-ja-koulutukset/vuoden-betonirakenne/
http://betoni.com/medialle/kuvapankki/betonipaivat-ja-nayttely/
vuoden-betonirakenne/

Kumpareiden upeat ja näyttävät kiveykset suunnitteli
Amos Rexin pääsuunnittelija arkkitehti Asmo Jaaksi
helsinkiläisestä JKMM Arkkitehdit -toimistosta.
Lasipalatsin aukion uniikit betonikivet valmisti
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy Hollolan tehtaallaan
tilaustyönä ja yksinoikeudella tähän kohteeseen.
Suunnittelua tehtiin yhteistyössä arkkitehdin kanssa ja
suunnitteluprosessi kesti kaikkiaan reilun vuoden.
Rakennusbetonin tehtaalla haettiin lukuisien mallilaattojen ja kokeilujen kautta betonikivien lopullisia
muotoja, teknisiä ominaisuuksia sekä punnittiin
värivaihtoehtoja.
Amos Rex -tuotemaailman lisäksi Rakennusbetoni- ja
Elementti Oy on valmistanut valettavia betonisia
pihatuotteita muihinkin vaativiin kohteisiin. Esimerkkeinä
ovat ”Esteetön Suomi 2017” -kunniamaininnan saaneet
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Ruskis -koulun pihaalueen betonikalusteet graafisine betoneineen sekä
Espoon Tapiolan kävelykeskustan jalankulku- ja
pyöräilyalueiden terästetyt ja myös graafista pintaa
sisältävät laatoitukset.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on vuonna 1966 perustettu suomalainen perheyritys ja Suomen johtava elementtiväestönsuojavalmistaja, joka
työllistää noin 100 henkilöä. Yritys valmistaa tehtaallaan Hollolassa korkealuokkaisia erikoistuotteita betonista rakennusliikkeiden, pientalorakentajien
sekä piha-ja viherrakentajien käyttöön koko Suomen alueella sekä toimittaa valmisbetonia Lahden ja Päijät-Hämeen alueelle.

