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Moderni ilme ja ympäristöön sopiva julkisivu levyrappauksella

KOAS Harju
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Jyväskylän keskustaan valmistui viime vuoden 
lopulla Arkkitehtipalvelun suunnittelema ja Pohjola 
Rakennuksen urakoima 160 opiskelija-asuntoa kä-
sittävä KOAS Harju Keski-Suomen opiskelija-asun-
tosäätiölle. Julkisivun ideana oli taustansa päällä 
leijuva pinta, joka voitiin toteuttaa Cembrit Perma-
base -rappauslevyjen päälle tehdyllä tuulettuvalla 
levyrappauksella. Rapattu julkisivu sopii alueen 
1950-1960-lukujen rakennuskantaan.
 
Kokonaisalaltaan noin 8 800 brm2:n kohde osoittees-
sa Kauppakatu 11 b on keskusta-alueen täydennys-
rakentamista korttelin sisällä. Toisessa rakennukses-
sa on seitsemän kerrosta ja ullakkokerros, toisessa 
kellarikerros, kahdeksan asuinkerrosta ja ullakkoker-
ros. Rakennuksissa on opiskelijoille myös yhteistiloja, 
kuten talopesulat, kuntosali ja ullakkokerrokseen 
sijoitettu yhteissauna kattoterassilta avautuvine 
järvinäköaloineen.

Pääsuunnittelija arkkitehti Jan Niukkanen ja arkki-
tehti Eva-Maria Ylönen Arkkitehtipalvelu Oy:stä ovat 
luonnostelleet julkisivut jo kaavoitusvaiheessa sopi-
maan alueen muihin rakennuksiin, jotka ovat 1950- ja 
1960-luvuilta. Pintamateriaaleina on käytetty rapat-
tua pintaa, konesaumattua peltiä ja paikalla muurat-
tua tiiltä.

Fakta
 
Tuote: Cembrit Permabase,   
  Cembrit Color Plus
Rakennus:  KOAS Harju
Osoite:  Kauppakatu 11 b, Jyväskylä
Pääsuunnittelija: Jan Niukkanen, 
  Arkkitehtipalvelu Oy
Arkkitehti:  Eva Maria Ylönen, 
  Arkkitehtipalvelu Oy
Rakennesuunnittelija:  Pirkko Ilmanen-Murtosaari,   
  Arkkitehtipalvelu Oy 
Pääurakoitsija  Pohjola Rakennus Oy Suomi
Julkisivu-urakoitsija:  Rakennussaneeraus Antti K Oy
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”Materiaalit on valittu ympäristöön sopiviksi, helppo-
hoitoisiksi ja pitkäikäisiksi”, kohteen rakennussuun-
nittelija, rakennusarkkitehti Pirkko Ilmanen-Murto-
saari Arkkitehtipalvelu Oy:stä sanoo. Hän kertoo, 
että julkisivujen ideana oli taustansa päällä leijuva 
pinta.

”Levyrakenteella pinta saatiin taustastaan irti ja 
rappauspinta sopii ympäröivään rakennuskantaan. 
Sileä valkoinen rappauspinta muodostaa kontrastin 
rakennusten tiilisten päätyjen rouheudelle. Samalla 
tuulettuvuus varmistaa julkisivun kosteusteknisen 
toimivuuden sekä rakennusten pitkän elinkaaren ja 
hyvän sisäilman”, Ilmanen-Murtosaari sanoo.

Kosteus- ja säärasituksia kestävä julkisivu
Pirkko Ilmanen-Murtosaaren mukaan valkoiset rap-
pauspinnat ja päätyjen kaunis beigenharmaa tiilipin-
ta sopivat hyvin ympäristön vaaleisiin ja kellertäviin 
värisävyihin. Hopeisen värinen kuumasinkitty peltika-
te tuo osaltaan uudenaikaista ilmettä ympäristöön.

Julkisivuun on haettu nykyaikaista, pirteää ilmettä, 
joka kuitenkin huomioi ympäristönsä. Opiskelija-
asuntojen ranskalaisten parvekkeiden kaiteet on 
sijoiteltu leikkisän epäsymmetrisesti ja ne ovat huo-
mioväriset – oranssia ja vihreää.

”Tällä voidaan tunnistaa talot ympäristöstään ja 
erottaa toisistaan.” 

Rapattu julkisivu toteutetaan Cembritin Permabase 
-rappauslevyjen päälle levyrappauksena.

”A1-paloluokan kiviaineinen Cembrit Permabase on 
palamaton, pitkäikäinen ja kosteutta kestävä levy 
näin korkeisiin rakennuksiin”, Pirkko Ilmanen-Murto-
saari sanoo. 

Korkeissa rakennuksissa julkisivuihin kohdistuu 
suuria kosteus- ja säärasituksia, joita ilmastonmuutos 
entisestään lisää.

”Terasseilla on käytetty maalattua Cembrit Color 
Plus -kuitusementtilevyä.”

Positiivista palautetta kokonaisuudesta
Kohteen rakennesuunnittelijana toimi insinööri 
Terhikki Miinalainen Sweco Rakennetekniikka 
Oy:stä, ja yhteistyö hänen kanssaan sujui Ilmanen-
Murtosaaren mukaan erittäin hyvin.

”Kohde sujui muutenkin mukavasti, ja oli kiva 
työskennellä hyvässä yhteishengessä.”

Rakennusten ympärillä on hieman matalampia asuin-
kerrostaloja, joiden ensimmäisessä kerroksessa on 
liiketiloja. Korttelin sisäinen suunnittelu on Ilma-
nen-Murtosaaren mukaan todella tarkkaa sovittamis-
ta, koska missään ei ole ylimääräistä tilaa.

”Eri ihmisiltä on tullut viestiä, että kohde sopii ym-
päristöönsä kuin se olisi ollut siinä aina, mutta silti 
rakennuksista huomaa, että ne ovat uusia. Ne muo-
dostavat hyvän kokonaisuuden korttelissa”, Ilma-
nen-Murtosaari sanoo.
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Paljon viihtyisiä ja toimivia yhteistiloja
Rakennuksissa on asuntoja kaavan mukaisesti myös 
ullakkokerroksissa.

”Sopivana vuodenaikana ylhäällä sijaitsevasta sau-
nasta on näkymä auringonlaskun suuntaan”, Pirkko 
Ilmanen-Murtosaari sanoo.

Rakennushankkeen pääurakoitsijana toimi Pohjola 
Rakennus Oy Suomi. Asunnoista 136 on yksiöitä ja 
24 kaksioita. Auto- ja pyöräsäilytystä varten 
rakennettiin hallitilat pihakannen alle.

Rakennusten yhteenlaskettu huoneistoala on reilut 
4700 m2 ja kerrosala lähes 7000 m2. Muidenkin Kes-
ki-Suomen opiskelija-asuntosäätiön uudiskohteiden 
tavoin Harjussa panostetaan viihtyisiin yhteiskäyttö-
tiloihin. Niille on varattu yli 900 m2.

Tuuletus varmistaa kosteusteknisen toimivuuden
”Hanke käynnistettiin toukokuussa 2018 ja eteni 
suunnitellusti”, kohteen vastaava mestari Jani Väyry-
nen Pohjola Rakennus Oy Suomesta sanoo.

”Urakoitsijan kannalta tuulettuviin rakenteisiin 
menee enemmän aikaa kuin tavallisilla julkisivuele-
menteillä. Tuulettuvilla rakenteilla on hyvät puolensa, 
saadaan varmasti kestävä julkisivu”, Jani Väyrynen 
sanoo.

Julkisivussa betonirungon päälle on asennettu puu-
koolaus ja sen väleihin lämmöneristeet.

”Tuulensuojavilla ja tuuletusrako on toteutettu puu-
koolauksen päälle kahdella ristikkäin asennetulla 
50 mm:n teräsrangalla. Hankimme itse teräsrangat, 
joihin Cembritin toimittamat Permabase-rappausle-
vyt kiinnitettiin rappauksen alustaksi. Kaikki työt on 
tehty huolella onnistuneen lopputuloksen varmista-
miseksi”, Väyrynen sanoo.

Julkisivu-urakoitsijana on Rakennussaneeraus 
Antti K Oy.

”Julkisivu on kyllä hyvännäköinen”, Jani Väyrynen 
sanoo.



Cembrit Oy kuuluu Cembrit Holding -konserniin, joka on Euroopan johtavia rakennustuotteiden valmistajia. Konsernin päätuotteita ovat 
kuitusementtipohjaiset julkisivu- ja kattomateriaalit. Jotta Cembritin tuotteiden käytettävyys olisi aina erinomaisella tasolla, on niiden tueksi 
kehitetty täydelliset kiinnikesarjat ja työkalut. Käytettävyys joka tilanteessa mahdollistaa arkkitehtonisten ratkaisujen löytämisen mihin tahansa 
julkisivu- tai kattorakentamisen kohteeseen – olipa rakennus tarkoitettu julkiseen, yksityiseen, teolliseen tai maataloudelliseen käyttöön. 
Cembritin tuotteiden valmistus on sekä teknisesti edistynyttä että ammattitaitoisesti johdettua. Tuotteiden jakelu on järjestetty alueellisten 
tytäryhtiöiden ja laatukriteerit täyttävien jälleenmyyjäverkostojen kautta. Asiantuntemus ja omistautuminen ovat aina osa Cembritin ratkaisuja, 
niin tuotteissa, tuotetuessa kuin kumppanuuksissa.
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