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Cembritin julkisivulevyissä CNC-työstettyjä kuvioita

Hoitokoti Liito-orava
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Kuopion Petoselle viime lokakuussa valmistuneen 
Hoitokoti Liito-oravan suunnittelussa ja ratkaisuissa 
on korostettu kodikkuutta ja helppohoitoisuutta. 
Muistisairaiden elämää on helpotettu esimerkiksi 
väripsykologian keinoin. Yhtenä julkisivumateriaali- 
na on käytetty Cembritin Patina Original -julkisivu- 
levyjä, joihin on CNC-työstetty kuvioita 
liito-oravista kuusikossa.

Hoitokoti Liito-orava on uudenlainen hybriditalo, 
jossa on samassa kiinteistössä tehostettua palve-
luasumista ja ikäihmisille suunnattua vuokra-asumis-
ta. Kuopion kaupungin ja vuokrataloyhtiö Niiralan 
Kulma Oy:n yhteisessä hankkeessa on 56 tehostetun 
hoivan asukashuonetta ja 16 senioreille tarkoitettua 
vuokra-asuntoa.

Talo valmistui lokakuussa 2021 osoitteeseen Palo-
miehenkatu 2. Arkkitehtisuunnittelijana oli QVIM 
Arkkitehdit Oy ja rakennusurakoitsijana toimi Raken-
nus K. Tervo Kuopio Oy. Rakennesuunnittelija oli 
Insinööritoimisto Rakennepiste Oy.

”Tällaisen erityiskäyttöön tulevan rakennuksen 
suunnittelu vaati hyvin läheistä yhteistyötä käyttäjän 
kanssa ja hanke oli sen vuoksi arkkitehtisuunnittelun 
näkökulmasta virkistävän erilainen. Esimerkiksi 
väripsykologia ja erilaiset keinot, jotka helpottavat 
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muistisairailla ympäristön hahmottamista oli tärkeää 
huomioida suunnittelussa esteettömyyden rinnalla”, 
arkkitehti Petteri Hiltunen QVIM Arkkitehdit Oy:stä 
sanoo.

Myös laitoksen sisäisen toiminnan, ruoka- ja lääke-
huollon ja logistiikan yhteensovittaminen poikkeaa 
Hiltusen mukaan huomattavasti tavanomaisesta 
asunto- tai koulukohteesta, joiden suunnittelu kuuluu 
arkkitehdin yleistietoon.

”Yläkerran asunto-osan sovittaminen kahden hoi-
vatiloja sisältävän kerroksen päälle oli oma lukunsa. 
Kokonaisuutena tällaista erilaisten toimintojen yhdis-
tämistä tulee vastaan enemmänkin saneeraus- kuin 
uudisrakennushankkeissa”, Hiltunen kertoo.

Suunnittelussa piti huomioida myös Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskus ARAn tukiehdoissaan aset-
tamat vaatimukset tilojen muuntojoustavuudelle.

”Muuntojoustavuuden takia rakennuksessa käytet-
tiin kevytrakenteisia väliseiniä ja pilari-palkkirunkoa. 
Kodikkuus ja huollon helppous olivat suunnittelussa 
muutoin keskeisiä tavoitteita”, Hiltunen sanoo.

Elävä levyjulkisivu väreillä ja kuvioilla
Rakennuksessa päädyttiin käyttämään Cembrit 
Patina Original -julkisivulevyjä muun muassa par-
vekkeilla ja ilmanvaihdon konehuoneessa. Osaan 
levyistä on työstetty tehtaalla kuvioita huipputarkalla 
automaattisella CNC-leikkauskoneella.
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”Levyn käyttö lähti ajatuksesta, että tätä taloa voisi 
koristella jotenkin. Esimerkiksi muistisairaille halut-
tiin yksityiskohtia, jotka helpottavat muistamista ja 
tuovat omaleimaisuutta. Kuvioiden automaattinen 
työstäminen levyyn on helppo ja kohtuuhintainen 
menetelmä, joka tarjoaa käytännössä rajattomat 
mahdollisuudet yksilölliseen suunnitteluun ja ras-
terointiin. Ajattelin aluksi jotain koristeellisempaa 
kuviota, mutta päädyimme kohteessa lopulta melko 
yksinkertaiseen ja selkeään, tutun metsäiseen ja nai-
vistiseenkin kuvioon, jossa on liito-orava kuusikossa”, 
Petteri Hiltunen sanoo.

Hiltusen mukaan Cembritin julkisivulevy sopi hyvin 
teräsrakenteisten ja kevyiden parvekkeiden sivu- ja 
taustaseinien verhoiluun.

”Levyjako ja värit ovat tässä kohteessa hillittyjä, 
koska rakennuksessa on materiaaleja ja monimuotoi-
suutta melko paljon. Patina Original -levyissä on käy-
tetty vakiovärejä, valkoista ja eri sävyisiä harmaita. 
Rakennus on muutoin ruskeaa ja vaaleaa tiiltä. Olen 
käyttänyt Cembritin julkisivulevyjä muissa kohteissa 
erilaisina värikenttinä.”

Hiltusen mukaan suunnittelussa on nähty paljon 
vaivaa, jotta rakennus istuu mahdollisimman hyvin 
tontille ja rakennettuun ympäristöön.

”Rakennus näyttää arvokkaalta, elävältä ja 
kiinnostavalta.”

Turvallisten ratkaisujen merkitys kasvaa
Kuitusementistä valmistetut julkisivulevyt ovat homeh-
tumattomia ja kestävät hyvin vaihtelevaa säätä.

”Turvallisten materiaalien merkitys kasvaa koko ajan. 
Levyjulkisivuissa myös energiasisältö on pieni ver-
rattuna paksumpiin rakenteisiin. Julkisivulevyt ovat 
tarvittaessa helposti vaihdettavia. Levyjulkisivu on 
tuuletettu rakenne, joka parantaa koko rakenteen kos-
teusteknistä toimivuutta ja kestävyyttä. Tuuletettujen 
rakenteiden suosio on kasvanut myös ilmastonmuutok-
sen myötä”, Petteri Hiltunen sanoo.

”Yhteistyö Cembritin kanssa sujui erittäin hyvin ja 
kaikki osapuolet puhalsivat yhteiseen hiileen. Ratkai-
suja kehitettiin hyvässä yhteistyössä ja lopputulos on 
onnistunut”, Hiltunen sanoo.

Toiminnallisesti talossa on huomioitu erityisesti asuk-
kaiden ja hoivan yhteiskäyttö asuntojen ja yhteistilojen 
sekä oleskelu- ja piha-alueiden osalta. Talossa on mah-
dollisuus esteettömään liikkumiseen ja yhteisölliseen 
toimintaan alueen muiden ikäihmisten kanssa.

Rakennuksessa on huomioitu ikäihmisten tarpeet ja 
hyödynnetty uusinta talotekniikkaa sekä energiansääs-
tön että asukasturvallisuuden näkökulmasta. Taloon on 
suunniteltu hoivatyötä helpottavia teknisiä ratkaisuja.

Näyttävästä rakennuksesta
on tullut hyvää palautetta
”Tavoitteena oli tehdä laadukas hoivakoti tehoste-
tun hoidon asukkaille ja toimivia asuntoja ikäihmisille. 
Hanke onnistui hyvin ja lopputuloksesta tuli sellainen 
kuin piti”, sanoo työmaata vastaavana työnjohtajana 
vetänyt Petri Karppinen, joka on siirtynyt K. Tervolta 
Kuopion sairaanhoitopiirille valvojaksi.
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Hankkeen laajuus oli 5100 brm2 ja rakennusaika 16 
kuukautta.

Karppisen mukaan materiaalien ja käytettävien rat-
kaisujen valinnassa korostuivat kestävyys, käyttöikä, 
käytettävyys ja paloturvallisuus.

”Cembritin julkisivulevyjen valinnassa arkkitehdin rooli 
oli keskeinen. Siihen vaikutti halutun ilmeen lisäksi 
parvekkeiden osalta niiden kevytrakenteisuus, jolloin 
levyn käyttö oli luonteva ratkaisu parvekkeilla ja ilman-
vaihdon konehuoneessa. Levyjen asennuksen toteutti-
vat K. Tervon omat miehet. Huolellisen suunnittelun ja 
työn sekä viimeisteltyjen detaljien ansiosta koko lop-
putulos on onnistunut ja näyttävästä rakennuksesta on 
tullut hyvää palautetta”, Petri Karppinen sanoo.

Kuopion yliopistollisen sairaalan alueella käynnistyy 
helmikuussa 2022 uuden laajuudeltaan 16100 brm2:n 
Psykiatriatalon rakentaminen, jonka ilmanvaihdon 
konehuoneen ulkoseinissä käytetään myös Cembritin 
julkisivulevyjä. Psykiatriatalo integroi nuorten ja aikuis-
ten vaativan tason mielenterveyspalvelut toimivaksi 
kokonaisuudeksi Kuopion alueella.
 
”Ilmanvaihdon konehuoneeseen tuo ilmettä arkkiteh-
din erivärisistä levyistä suunnittelema graafinen kuvio. 
Cembritin julkisivulevyjen keskeisiä etuja ovat säänkes-
tävyys, keveys ja erilaiset värivaihtoehdot”, Petri Karp-
pinen sanoo.

Hankkeen pääsuunnittelija on Kontukoski Arkkitehdit 
Oy ja Raami Arkkitehdit Oy työyhteenliittymä.



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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