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Music Tower
Käsittelemätön Cembrit Patina Original -julkisivulevy
luo Music Tower -studiohotellille tyylikkään ja rouhean ilmeen
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Cembritin julkisivulevyt ovat näkyvässä roolissa 
Helsingin Jätkäsaareen äskettäin valmistunees-
sa loft-henkisessä Music Tower -studiohotellissa. 
Arkkitehtisuunnittelussa rakennukselle haluttiin 
selkeälinjainen ja ajattoman tyylikäs mutta materi-
aalisesti vahva ilme, ja siksi rakennuksessa päädyt-
tiin käyttämään käsittelemätöntä Patina Original 
-julkisivulevyä.
 
Lyhyt- ja pitkäaikaiseen majoitukseen huoneita tarjo-
avassa studiohotellissa on myös varattavia neuvotte-
lu- ja työtiloja sekä saunatiloja ja erilaisia yhteistiloja. 
Loft-tyyliset huoneet ovat muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta viiden metrin korkuisia ja niissä on 
parvi.

Erityisen hyvin Music Tower palvelee usein asuin-
paikkaa vaihtavia työmatkalaisia ja muita lyhytaikais-
ta asumisratkaisua tarvitsevia. Huoneissa on pieni 
keittiö.

”Suunnittelussa pyrkimyksenä on ollut tehdä tyylikäs 
ja ajaton rakennus, joka ei seuraa mitään lyhytaikaisia 
trendejä. Cembritin julkisivulevyt ovat rakennuksen 
ilmeen kannalta hyvin keskeisessä roolissa, koska 
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lähes koko julkisivu on verhoiltu niillä”, rakennuksen 
pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Petteri Piha 
Arco Oy:öön kuuluvasta Arkkitehdit Soini & Horto 
Oy:stä sanoo.

Yhdeksänkerroksisen rakennuksen massoittelu tulee 
Pihan mukaan hyvin pitkälle kaavasta, joka on alueel-
la erittäin yksityiskohtainen. Rakennusoikeutta on 
haluttu antaa paljon ja siksi rakennukset ovat korkei-
ta, 8–9-kerroksisia.

”Katutilaan on haluttu luoda vaikutelma hieman 
matalammasta rakentamisesta, ja siksi kaavassa on 
määritelty kuudennen kerroksen yläpuoliset kerrok-
set sisäänvedetyiksi. Tämän kaavassa edellytetyn 
massoittelun puitteissa halusimme rakennuksesta 

muutoin hyvin selkeälinjaisen. Julkisivuarkkitehtuurin 
selkeys sopii hyvin yhteen myös hotellikäytön kanssa, 
jossa on luonteeltaan paljon toistuvaa systemaatti-
suutta”, Petteri Piha sanoo.

Pihan mukaan arkkitehtuurissa usein käytetty lause 
”Form follows function” sopii hyvin kuvaamaan stu-
diohotellin suunnitteluperiaatteita myös julkisivun 
osalta.

”Pyrimme julkisivussa selkeään ja minimalistiseen 
ulkoasuun sekä kestävään ja pitkään elinkaareen. 
Cembritin julkisivulevyllä voidaan tehdä todella siis-
tejä saumoja ja tyylikkäitä detaljeja. Halusimme luoda 
ajattomat ja tyylikkäät puitteet hotelliyrittäjille niin 
että rakennus toimii hyvin selkeänä taustana myös 
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tulevaisuudessa mahdollisesti vaihtuvien operaatto-
reiden brändeille. Julkisivuun valitsemamme sel-
keälinjainen, tyylikäs ja kestävä Cembrit-levy auttaa 
meitä pidentämään rakennuksen elinkaarta”, Piha 
toteaa.

Materiaalilla vahva arkkitehtoninen ilme
Hankkeen pääsuunnittelija oli alun perin arkkitehti 
Minna Lukander Arkkitehtitoimisto Talli Oy:stä, kunnes 
koko projekti vaihtoi omistajaa. Pääurakoitsijaksi tullut 
Skanska otti vastuun myös suunnittelun ohjauksesta ja 
siirsi pääsuunnittelun Arco Oy:lle.

Pihan mukaan julkisivuissa päädyttiin melko nopeasti 
Cembritin julkisivulevyihin.

”Julkisivumateriaalien osalta kävimme muutamia yrityk-
siä läpi ja kysyimme myös urakoitsijoiden näkemyksiä. 
Cembritistä oli kokemus luotettavana toimittajana, 
koska aikataulut ja toimitusvarmuus ovat tärkeitä 
asioita. Kaikilla yrityksillä ei myöskään ollut tähän hank-
keeseen parhaiten soveltuvia levykokoja, jolloin olisi 
syntynyt paljon hukkaa”, Petteri Piha sanoo.

Pihan mukaan myös referenssit olivat tärkeitä.

”Olimme nähneet Cembritin Patina Original -levyjä 
Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy:n suunnittelemassa 
Espoon Ison Omenan laajennuksessa ja pidimme luon-
nollisen näköisestä julkisivumateriaalista. Julkisivulevy 
ei näytä miltään tekobetonilta vaan se on itsensä nä-
köinen materiaali, jossa on miellyttävä määrä vaihtelua 
kuitenkin niin että julkisivusta syntyy tyylikäs ja linjakas 
kokonaisuus”, Piha sanoo.

Vastaava rakennussuunnittelija, arkkitehti Mikko 
Soini Soini & Horto Oy:stä kertoo, että Music Towerin 
lähiympäristössä on ilmeeltään melko voimakkaita 
rakennuksia.

”Koska halusimme rakennuksesta muodoiltaan ja lin-
joiltaan yksinkertaisen, meidän piti löytää julkisivuun 
materiaalimaailman kautta yhtä vahva arkkitehtoninen 
ilme kuin esimerkiksi viereisellä ruosteenvärisellä naa-
puritalolla on. Tätä kautta löysimme ajatuksen siitä, että 
tuomme julkisivuun vahvasti harmaata sementin väriä 
ja kiveä”, Mikko Soini sanoo.
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Viimeistellyt detaljit ja luonnonmukainen väri
Koska kaava määritteli rakennuksen ylimpien ker-
rosten sisäänvedon ja toi muutenkin rakennukseen 
pienipiirteisyyttä ja moni-ilmeisyyttä, materiaalimaa-
ilmassa ei haluttu Soinin mukaan lähteä hakemaan 
mitään pientä ja söpöä vaan selkeitä suuria linjoja.

”Cembritin julkisivulevy valikoitui siksi, että saimme 
sillä toteutettua tavoitteita, joita halusimme raken-
nukselle ja sillä on myös helppo tehdä. Se on sillä 
tavalla hyvä materiaali, että se on tarkka ja detalji-
maailmaltaan viimeistelty, mutta käsittelemättömäs-
sä P20-levyssä on kuitenkin krouvi ote ja luonnon-
mukainen vähän vaihteleva väri, joka menee hyvin 
yhteen myös sokkelikerroksen betonipinnan kanssa”, 
Mikko Soini sanoo.

Levyjen mitoituksessa lähdettiin Soinin mukaan 
kokonaisista levyistä ja siitä, miten levyjen käyttöä 
voidaan optimoida. Julkisivuun haettiin rytmiä asen-
tamalla levyt pystysuuntaan sisäänkäyntikerrok-
sen jälkeisissä viidessä kerroksessa ja vaakasuun-
taan kolmessa ylimmässä kerroksessa, jotka ovat 
sisäänvedettyjä.

”Myös levykoossa on pieni ero niin että yläkerrok-
sissa käytetään hieman pienempää levykokoa. Ko-
koeroa ei välttämättä huomaa, mutta se tuo kuiten-
kin pienen piristeen levyjakoon. Emme halunneet 
vaihtaa väriä esimerkiksi yläkerroksissa, ettei julkisivu 
vaikuta kakulta, jonka päällä on koristeita.”

Mikko Soinin mukaan Cembritin julkisivulevyillä on 
etuna myös monipuoliset referenssit ja pitkät käyt-
tökokemukset Suomen vaativassa ilmastossa. Kuitu-
sementtilevyt eivät ole arkoja kosteuden ja lämpö-
tilan vaihtelulle ja ne pysyvät myös suorina, jolloin 
julkisivun ilme säilyy siistinä ja ryhdikkäänä vuodesta 
toiseen.

”Cembritin levyt myyvät osittain itse itsensä, kun 
niitä näkee niin monissa paikoissa. Monissa uudem-
missa tuotteissa on aina sekin kysymys, miten ne 
kestävät aikaa ja miltä rakennus näyttää kymmenen 
vuoden kuluttua. Cembrit-levyjen hyvä puoli on, 
että kymmenen vuotta sitten rakennettuja taloja voi 
käydä katsomassa ja nähdä omin silmin missä kun-
nossa ne ovat”, Mikko Soini 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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