
1Case

Värikkäät sakarat kutsuvat koulutyöhön

Ojaniittutalo
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Lohjalla haluttiin rakentaa koulurakennus varman 
päälle. Kun rakennuttajan tahtotila, suunnittelijan 
näkemys, urakoitsijan ammattitaito ja laadukkaat 
materiaalit kohtasivat, saatiin lopputuloksek-
si alueen asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettu 
Ojaniittutalo.

Lohjan Gruotila on omakotitalovaltaista aluetta, jossa 
on viime vuosina ollut käynnissä voimakas sukupol-
venvaihdos. Talot täyttyvät lapsiperheistä ja alueelle 
on toivottu jo pitkään päiväkotia ja koulua.

Toiveeseen vastaaminen on ollut vuosien projekti, 
mutta vihdoin helmikuussa 2016 valmistui Ojaniittu-
talo, jossa toimii 250 oppilaan alakoulu ja 180 lapsen 
päiväkoti. Nykykäytännön mukaan koulurakennuksen 
käyttö ei lopu koulupäivän päätyttyä. Ojaniittutalo 
elää iltamyöhään ja viikonloppuisin, kun paikallisen 
Hiidenopiston käyttäjät hyödyntävät taideaineiden 
luokkia ja liikuntaryhmät valtaavat liikuntasalin. Myös 
nuorisotoimelle on tiloja, ja löytyy talosta vielä kau-
punginkirjaston lainauspistekin.

”Tilkkutäkit” ohjaavat käyttäjiä
Koulun käyttöaikojen maksimointi näkyy rakennusten 
massoittelussa. Muoto on tähtimäinen ja sisäänkäyn-
nit ovat tähden sakaroissa. Uloin julkisivu on valkoista 
tiiltä, joka on päädyistä harvennettu siten, että si-
säänvedettyjen sisäänkäyntien Cembrit-levyverhous 
pilkistää tiilien raoista. 
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”Sisäänkäyntien värikoodausten on tarkoitus opastaa 
käyttäjiä oikeisiin tiloihin”, rakennuksen pääsuunnit-
telija, arkkitehti Pekka Salmi P & R Arkkitehdit Oy:sta 
selventää.

”Valkoinen pääty on kuin pitsiverho, jonka raoista pil-
kistää värikäs tilkkutäkki”, P & R Arkkitehtien projek-
tiarkkitehti Jonna Käppi kuvailee.

Cembrit-levyillä on luotu neljä eriväristä ”tilkkutäk-
kiä”. Jokaisesta väristä on pari kolme sävyä ja kokoa 
tuomassa päätyihin eläväisyyttä. Väriteema jatkuu 
sisätiloihin, ulkovarastoihin ja jopa irtokalusteisiin 
saakka. 

”Cembrit-levyillä saa luotua oman värimaailman. 
Se vapaus on ruokkinut Ojaniittutalon värikkyyttä”, 
Käppi kertoo.

”Pienten lasten ympäristö kaipaa mittakaavaa ja leik-
kisyyttä. Mielestäni Cembrit-levyt sopivat mainiosti 
koulurakennukseen”, Salmi jatkaa.

Huolellisuudella sisäilmaongelmia vastaan
Koulujen sisäilmaongelmat ovat valtakunnallinen 
haaste, josta myös Lohja on saanut osansa. Ojaniit-
tutalo haluttiin tehdä niin hyvin, että riski sisäilmaon-
gelmista olisi minimaalinen.

Esimerkiksi katto on perinteisesti kallistettu, jotta ta-
sakattoisuuteen liitettyjä vuoto-ongelmia ei varmasti 
tulisi. Räystäiden aluset suojattiin Cembrit-levyllä.

”Seinät tehtiin kivipohjaisista materiaaleista. Betonie-
lementin päällä on lämmöneriste, sen jälkeen tulee 
reilu tuuletusrako ja tiiliverhous. Ratkaisu on melko 
riskitön, mutta ei halvin”, Salmi kertoo.

Kosteuden torjunta otettiin huomioon heti raken-
tamisen alussa. Esimerkiksi kostea peltotontti piti 
paaluttaa huolella, kertoo Lohjan kaupungin projekti-
päällikkö Ilkka Nyman.

”Myös rakentaminen tehtiin pitkälti sateelta suojattu-
na ja huputettuna. Materiaalivalinnoissa painotettiin 
päästötöntä M1-luokkaa”, Nyman jatkaa.
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Aikaa rakenteiden kuivumiseen
Sisäilmaongelmien takana on usein suunnitteluvirhe 
tai rakennusajan kiire. Ojaniittutalon urakassa varat-
tiin riittävästi aikaa rakenteiden kuivumiselle ennen 
seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

”Sehän on kustannuskysymys, kosteussuojaus vie 
aikaa. Kosteudenhallinta lähtee suunnittelupöydäl-
tä. Jos kohde on monimutkainen, eikä huputtamista 
ole suunnittelussa mietitty, voi sen toteuttaminen 
olla rakennusvaiheessa lähes mahdotonta”, kohteen 
pääurakoitsijan Ojarannan Rakennus Oy:n vastaava 
työnjohtaja Veli-Pekka Toivonen perustelee.

Cembrit-tuotteisiin Toivonen on ollut erittäin tyyty-
väinen. ”Siinä on käytetty oikeita raaka-aineita. Kos-
teudenkesto on hyvä ja tuotteen elinkaari on riittävä. 
Tämä korostuu räystäiden alusissa, sinne huoltova-
paa Cembrit on paras vaihtoehto.”

Ojaniittutalon valmistumista seurataan varmasti 
tarkalla silmällä monessa kunnassa. Valitettavan 
monessa koulurakennusprojektissa ajassa ja materi-
aaleissa säästäminen on tullut monin verroin kalliim-
maksi kuin huolellisuus ja hyvät rakennusmateriaalit.



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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