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Nöykkiönniityn päiväkoti
Espoon Nöykkiönniityn päiväkoti on
leikkisä ja ympäristöön sopeutuva
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Syksyllä 2022 käyttöön otettu Nöykkiönniityn 
päiväkoti on yksi Espoon kahdeksasta uudenlaisella 
PPP-mallilla toteutettavasta koulu- ja päiväkoti-
kohteesta. Cembritin julkisivulevyillä verhoillussa 
päiväkodissa on käytetty kolmea vaaleaa ja neljää 
tehostevärisävyä, jotka yhdessä levyjaon kanssa 
tuovat rakennukseen sopivasti leikkisyyttä mutta 
tekevät kokonaisilmeestä kuitenkin rauhallisen ja 
ympäristöön sopeutuvan.
 
”Nöykkiönniityn päiväkoti on yksi kohde Espoon kah-
deksasta PPP-mallilla eli Public Private Partneship 
-mallilla toteutettavista kouluista ja päiväkodeista. 
Hankkeessa haettiin tilaajan taholta tehokkaita ja tur-
vallisia konsepteja, joilla voidaan toteuttaa toimivia 
ja terveellisiä tiloja useampaankin paikkaan”, sanoo 
kohteen pääsuunnittelija, arkkitehti Johanna Kangas 
päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastan-
neesta Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:stä.

Espoo rakennuttaa vuosina 2020–24 yhteensä 
kahdeksan koulua ja päiväkotia uudenlaisella kump-
panuusmallilla, jossa yksityinen hankeyhtiö toteuttaa 
kohteet sekä vastaa niiden ylläpidosta 20 vuoden 
ajan. PPP-malli on osa Koulut kuntoon -ohjelmaa, 
jonka avulla varmistetaan kouluille ja päiväkodeille 
terveet ja turvalliset tilat. Mallissa pääosa riskeistä 
on siirretty palveluntuottajalle, joten malli kannustaa 
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pitämään kiinni aikataulusta ja tekemään kustannus-
tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja.

Espoon kaupunki valitsi kilpailutuksen jälkeen YIT:n 
ja Meridiam Investments II:n muodostaman projek-
tiyhtiön vastaamaan yhteensä kahdeksan koulun ja 
päiväkodin suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituk-
sesta ja 20 vuoden ylläpidosta.

Johanna Kankaan mukaan päiväkotien toiminnalliset 
yksiköt, kotialueparit ovat hankkeen tarjousvaihees-
sa kehitetyn päiväkotikonseptin mukaisia ja lähes 
identtisiä kaikissa kolmessa päiväkodissa. Kotialue-
pari koostuu kahden päiväkotiryhmän tiloista, joilla 
on yhteinen sisäänkäynti.

”Toiminnallisesti on järkevää koota kaksi ryhmää 
yhden sisäänkäynnin ja kuraeteisen taakse niin että 
ryhmillä on porrastetut sisään- ja ulosmenoajat. 
Muutoin ryhmillä on käytännössä identtiset tilat 

leikkiin, askarteluun, ruokailuun ja nukkumiseen”, 
Johanna Kangas sanoo.

”Toiminnalliset tavoitteet olivat hyvin yhteneviä 
kaikissa kolmessa päiväkodissa ja kilpailussa haet-
tiin yhtenäistä konseptia päiväkotien toteutukseen. 
Koska rakennuspaikat olivat kuitenkin hyvin erilaisia, 
haasteena oli saada sovitettua kustakin tontista ja 
ympäristöstä lähtevät vaatimukset yhteen konseptin 
kanssa”, Johanna Kangas sanoo.

Julkisivusta hyvää palautetta
Nöykkiönniityn päiväkodissa Johanna Kangas pitää 
julkisivusuunnittelua yhtenä erityisen onnistuneena 
keinona sovittaa rakennus ympäristöönsä.

”Julkisivusuunnittelua on pidetty onnistuneena 
sekä omassa toimistossamme että Espoon raken-
nusvalvonnassa. Espoossa on hyvin perusteellinen 
rakennusvalvonta, ja Nöykkiönniityn päiväkodin 
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julkisivuarkkitehtuuri sai kaupunkikuvatoimikunnas-
sa todella myönteistä palautetta. Myös sisäväritystä 
pidämme onnistuneena”, Kangas sanoo.

Rakennuksen ilmeeseen ollaan tyytyväisiä, koska se 
näyttää päiväkodilta mutta sopeutuu samalla luonte-
vasti ympäristöönsä.

”Rakennuksessa on leikkisyyttä, mutta se ei kuitenkaan 
erotu huutomerkkinä rakennetusta ympäristöstään. 
Cembritin mallistosta löytyi kivasti samankaltaisia 
maanläheisiä sävyjä, jollaisia on käytetty vastapäätä 
sijatsevassa Nöykkiön koulussa tehostekenttinä muu-
ratun tiilijulkisivun kanssa.”

Päiväkodin julkisivussa on käytetty valkoista, vaalean-
harmaata, kermanvalkoista ja jonkin verran punaista, 
vihreää ja okran väristä Cembritin julkisivulevyä niin 
että yleisvaikutelma on vaalea ja paikoin on selvemmin 
erottuvia tehostekenttiä. Kolme vaaleaa sävyä ovat 
Cembrit Patina -, Solid- ja Transparent-julkisivulevyjä ja 
kolme tehosteväriä Patina-levyä.

Levyjako tuo osaltaan myös elävyyttä julkisivuun.

”Käytimme valmista levyä sahattuina tehtaalla kahteen 
osaan parilla eri tavalla. Urakoitsijakin totesi omalla 
laskentaohjelmallaan, että meidän suunnitelmissam-
me levyjako oli optimaalinen niin että hukka voitiin 
minimoida.”

Koeteltuja ja toimivia ratkaisuja
Johanna Kangas korostaa, että päiväkodin suunnitte-
lussa haluttiin käyttää koeteltuja ja varmasti toimivia 
ratkaisuja. Cembritin julkisivulevyjen valinta kohtee-
seen lähti jo hankkeen suunnittelun ohjauksesta.

”Hankkeen taustalla olivat huonokuntoisten koulura-
kennusten aiheuttamat ongelmat. Kouluja ja päiväko-
teja tarvitaan lisää ja niiden on oltava kestäviä. Jul-
kisivussa keskeinen vaatimus oli, että sen on oltava 
tuulettuva.”

Kuitusementtilevyt kestävät hyvin Suomen ilmaston 
ankaraa säärasitusta ja kosteuden ja lämpötilan vaih-
teluita. Niitä on myös helppo huoltaa.

”Mahdolliselle ilkivaltakorkeudelle eli ensimmäiseen 
kerrokseen sijoitettiin levytyyppejä, jotka voidaan 
tarvittaessa huoltomaalata. Muutoin rakennuksessa 
käytettiin läpivärjättyjä levyjä, jotka kestävät hyvin 
myös erilaista mekaanista rasitusta ja esimerkiksi 
pallon osumia.”

Julkisivun ovi- ja ikkuna-aukkojen liittymät ja muut 
detaljit hyväksytettiin rakennesuunnittelijan ohjauk-
sella Espoon rakennusvalvonnassa, joka edellytti 
levyverhoukselta hyvää suojaa sadeveden pääsyn 
estämiseksi levyjen taakse.

”Myös levyjen alla olevat rakenteet, levyjen kiin-
nitykset ja saumojen tiivistykset suunniteltiin ja 
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3000 m2 ja siihen tulee 12 päiväkotiryhmälle tilat 
252 päiväkotilapsen ja 40 henkilökunnan jäsenen 
käyttöön.

”Olemme käyttäneet myös Perkkaalla julkisivussa 
Cembritin julkisivulevyjä hyvin paljon samantyyppi-
sellä teemalla ja väripaletilla kuin Nöykkiönniityssä”, 
Johanna Kangas kertoo.

Kankaan mukaan julkisivulevyjen käyttö antaa arkki-
tehtisuunnittelulle paljon mahdollisuuksia.

”Uusimmissa hankkeissa saadun palautteen perus-
teella on nähtävissä ehkä jonkinlaista kyltymistä 
kovin voimakkaan väriseen tilkkutäkkijulkisivuun. Täl-
laisilla hienovaraisemmilla nyansseilla ja pehmeäm-
millä sävyillä on kuitenkin mahdollista tehdä eläviä 
julkisivuja. Nöykkiönniityn päiväkodissa julkisivuun 
tuovat ilmeikkyyttä erilaisten vaaleiden värisävyjen 
lisäksi erilaiset pinnat ja kiiltoasteet. Julkisivu elää 
valon ja katselukulman vaihdellessa.”

toteutettiin todella pieteetillä. Vaikka levyjulkisivu on 
tuulettuva, sadeveden pääsy levyverhouksen taakse 
estettiin pysty- ja vaakalistoilla ja kumisilla tiivistys-
nauhoilla”, Johanna Kangas sanoo.

Ilmeikkyyttä värisävyillä ja kiiltoasteilla
Kestävää rakentamista ja elinkaariajattelua tukee 
myös se, että hankkeessa käytettiin Kuivaketju 10 
-toimintamallia. Päiväkodille on myönnetty neljän 
tähden RTS-ympäristöluokitus.

”Yhden toimistomme työntekijän kummilapsi on 
aloittanut syksyllä uudessa Nöykkiönniityn päivä-
kodissa. Lapsen vanhemmilta tuli palautetta, että 
vaikka lapsi ei osaa vielä puhua hän on viihtynyt 
todella hyvin. Lempitila on väestönsuojaan sijoitet-
tu nassikkapainitila, jossa sekä lattia että seinät on 
pehmustettu.”

Espoon Perkkaalle on alettu rakentaa kumppanuus-
ohjelmaan kuuluvaa toista vähän suurempaa päivä-
kotia. Perkkaan uuden päiväkodin kerrosala on noin 



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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