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As Oy Helsingin Melkonkatu 22 ja
As Oy Helsinginkatu Itälahdenkatu 21
Onnellisten saarella kehitetään uudenlaista kaupunkiympäristöä
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Helsingin Lauttasaareen rakentuu parhaillaan monitoimikiinteistö konversiokohteena, kun 1980-luvun
toimistorakennus muutetaan uuteen käyttöön sekä
uudisrakentamalla että saneeraamalla. Tyhjentyneet
toimistotilat saavat tällä tavoin uudenlaisen elämän
ja tiivistä kaupunkirakentamista kehitetään uusilla
palvelu- ja asumismuodoilla. Lauttasaaressa entinen
toimistorakennus palvelee alueen asiakkaita jatkossa monipuolisesti: Vuoden vaihteessa valmistuvaan
monitoimikiinteistöön tulee 81 vuokra-asuntoa,
61-paikkainen hoivakoti, päiväkoti, ravintola sekä
– kuin perinteitä kunnioittaen – toimistotiloja. Rakennuksen julkisivuverhous toteutettiin Cembrit
Solid -julkisivulevyllä useassa eri värissä. Julkisivuverhouksen alle valikoitui Windstopper -tuulensuojalevyt hyvien ominaisuuksiensa ansiosta.
Onnellisten saareksi kutsutussa Lauttasaaressa
yhdistyvät luonnonrauha ja kodikas kaupunkilaisuus,
joka on hurmannut asukkaita vuosikymmenestä
toiseen. Lauttasaari onkin ollut pitkään Helsingin
halutuimpia asuinalueita, jossa kuitenkin on jatkuva
pula tonteista. ”Sen sijaan vajaakäytöllä olevia toimisto- ja teollisuuskiinteistöjä alueella on ilmeisen
runsaasti. Vastaavanlaisia hankkeita ei usein olekaan
taloudellisesti kannattavaa lähteä toteuttamaan
muualla kuin kaupunkien parhailla paikoilla”, vastaava
työnjohtaja Piia Iivonen Jatke Oy:stä kertoo.
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Iivosen Lauttasaaressa parhaillaan johtama kohde As
Oy Helsingin Melkonkatu 22 ja As Oy Helsingin
Itälahdenkatu 21 on Jatke Oy:n kumppanuushanke OP Kiinteistösijoitus Oy:n kanssa. Kohde
on loistava esimerkki vanhan uudistamisesta
kaupunkirakentamissa.
Kohteen pääsuunnittelija Mika Päivärinne kertoo
lähtökohtaisesti tämänkaltaisen muutostyön olevan
selkeä, koska säilytettäviksi määritellyt nauhajulkisivut sanelevat ratkaisun pitkälle. ”Talon eri osien
uudet käyttötarkoitukset johtivat julkisivuaukotuksen
muutoksiin, mikä hoidettiin nauhan alueelle sijoittuvilla ikkuna- ja umpiosilla.”
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Päivärinne oli suunnitellut kohteeseen levyverhouksen. ”Levyjen valintaan vaikutti muun muassa helppo
työstettävyys ja levyjen riittävän iso koko”, Päivärinne
kertoo. Cembritin levyistä oli myös työmaahenkilöstöllä aikaisempaa kokemusta.
”Se että näitä Windstopper Basic -levyjä pystyy myös
työstämään työmaaolosuhteissa, oli ensiarvoisen
tärkeää tässä kohteessa. Kun saneerataan vanhaa
rakennusta niin mitoitusta ei voida vakioida, kuten
uudistuotannon puolella, vaan jokainen kohta on yksilöllinen”, Iivonen kuvailee. Iivosen mukaan kohteen
levytöiden yhteydessä tuli lisäksi huomioida vanhan
julkisivun toiminnallisuus myös jatkossa esimerkiksi
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tuuletusten osalta. ”Paikalla tehdyillä rungoilla ja
ummistusosilla saatiin rakenteen paksuus sovitettua
yhteen vanhan julkisivun ja seinän paksuuden kanssa
toimivaksi”, Iivonen lisää. Iivosen mukaan Cembritin tuotteiden valinnalla on myös ollut vaikutusta
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työmaan etenemiseen. ”Tuotteet ovat olleet tasalaatuisia, ja sen ansiosta myötä kaikki tilattu tavara on
pystytty asentamaan, eikä eri toimituserien välillä ole
ollut esimerkiksi värivaihteluita.”
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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.

