Case

Virossa raikasta uutta
kouluarkkitehtuuria
Valkoinen julkisivu on näyttävä myös yövalaistuksessa
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Viron keskiosassa Pärnunjoen varrella sijaitsevan
Türin kaupungin uusi peruskoulu ja urheiluhalli
muodostavat tyylikkään ja toimivan kokonaisuuden.
Julkisivuissa käytetty valkoinen Cembrit Patina
Original -julkisivulevy yhdessä suurten lasipintojen kanssa tuo näyttävyyttä ja valoisuutta
suureen rakennuskokonaisuuteen.
Elokuussa 2020 käyttöön otetun Türin peruskoulun
ja urheilukeskuksen ratkaisu perustuu arkkitehtitoimisto KARISMAn vuonna 2017 voittaman
suunnittelukilpailun ehdotukseen.
“Valtaosa toimistomme hankkeista on tullut jo
vuosia arkkitehtikilpailuista, mutta tämä oli meille
ensimmäinen koulu- ja suurempi urheilurakentamisen kohde. Tästä projektista saamamme kokemus
asetettiin pian uuteen testiin, kun voitimme syksyllä
avautuvan Saarenmaan lukion arkkitehtuurikilpailun”,
arkkitehti Kai Süda tallinnalaisesta arkkitehtitoimisto
KARISMAsta sanoo.
Kilpailutyö poikkesi melko paljon toteutetusta ratkaisusta. Kilpailuehdotus oli kolmikerroksinen rakennus,
jossa oli atrium. Paloturvallisuuden ja ministeriön
määräysten vuoksi KARISMA toteutti kuitenkin
vaaditun tilaohjelman kaksikerroksisena rakennuksena, jossa on atrium ulkotiloissa.
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Alkuperäisessä suunnitelmassa koulu ja urheiluhalli
yhdistettiin toisiinsa maanalaisella tunnelilla, mutta
pohjaveden pinnan korkeuden vuoksi yhteys toteutettiin maan pinnan tasolla.

Valoa ja positiivisuutta arkkitehtuurin keinoin
Kilpailun tavoitteissa toivottiin, että uudet rakennukset toimisivat melko hajanaisesti levinneessä
rakennetussa ympäristössä kokoavana tekijänä.

“Tämä muutti dramaattisesti kahden rakennusosan
suhdetta, mutta päätyi Türin kaupunkimaisemassa
kiehtovaksi kokonaisuudeksi”, Kai Süda kertoo.

“Tästä syystä rakennukset on sijoitettu samalle
akselille niin, että ne muodostavat yhtenäisen geometrisen kokonaisuuden, jonka välissä on suojaisa
pieni neliömäinen piha-alue. Puistoon ja näkymiltään
Türin kirkolle avautuva neliö on sijoitettu kauemmas
Wiedemanni-kadun vilskeestä, mutta se on toisaalta
kutsuva ja havaittavissa tieltä.”

Rakentaminen alkoi vuonna 2019 melko tiukalla
aikataululla.
”Päärakennusten ja julkisivujen rakennusprosessi
oli erittäin sujuva ja kaikki arkkitehtoniset ratkaisut
rakennettiin suunnitellusti. Sisätilojen osalta käytiin
suunnittelijoiden ja rakentajien välillä tiukkoja keskusteluja, koska määräysten täyttäminen ei saa
johtaa siihen, että suunnittelun visio ja ratkaisujen
laatu kärsivät”, Süda sanoo.

Koulurakennus on pohjapiirustukseltaan kolmion
muotoinen ja urheilukeskus suorakulmainen.
Rakennukset on yhdistetty suoralla käytävällä,
jolla on radat juoksuharjoitteluun ja jota voidaan
käyttää galleriatilana. Käytävä- ja galleriatila on
ulkoa linjassa aukiota reunustavien portaiden ja
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vihreiden kukkuloiden kanssa, ja avautuu etelään
tuoden sisätiloihin auringonvaloa.
Koulurakennuksen suunnittelun tavoitteena oli
tarjota käyttäjille uudenaikainen oppimisympäristö.
“Koulun kolmiomainen pohjapiirros antoi meille
mahdollisuuden välttää käytäviä ja luoda kolmion
keskelle alue, joka kokoaa kaikki toiminnot yhteen.
Samalla sisäpihan ja rakennusten väliin jäävän neliön
tarjoamat näkymät viereiseen puistoon parantavat
vuorovaikutusta sisä- ja ulkotilojen välillä.”
Rationaalinen urheilurakennus muodostaa yksinkertaisen arkkitehtonisen massan, joka sisältää liikuntahallin lisäksi täysimittaisen kuntosalin, voimistelu- ja
painoharjoitteluhuoneet sekä tarvittavat palvelutilat.
“Olimme päättäneet suunnitella ilmeeltään ja
pohjaratkaisultaan ystävällisen ja helposti lähestyttävän kokonaisuuden, joka on täynnä valoa ja
positiivisuutta. Tässä julkisivupinnoilla on keskeinen
rooli. Valkoiset pinnat voivat toimia oikukkaasti
vaativassa ilmastossamme, joten julkisivulevyjen
korkea laatu ja kestävyys olivat ratkaisevan tärkeitä”,
Kai Süda toteaa.

Kestävyys korostuu valkoisessa julkisivussa
Kohteeseen valittiin valkoiset Cembrit Patina
Original -julkisivulevyt.
“Julkisivujen valkoinen väri suunnittelun lähtökohtana oli melko rohkea päätös. Viron sää vaihtuu
pakkasesta sateeksi hyvin usein, ja siksi materiaalit
altistuvat erittäin ankaralle jäätymis-sulamissyklien
vaihtelulle ja kosteudelle. Ainoa järkevä ratkaisu oli
käyttää kestäviä materiaaleja luotettavalta toimittajalta, jolla on laajaa kokemusta rakentamisesta ja
toteutettuja referenssejä.”
Visuaalisesti tärkein tekijä oli arkkitehdin mukaan
julkisivupaneelien viimeistely.
“Koska rakennus on viehättävän kirkkopuiston
vieressä, paneelien oli oltava mahdollisimman luonnollisia ja lämpimiä, ja Cembritin ratkaisut tarjosivat
laajan valikoiman vaihtoehtoja. Toinen näkökohta
oli saada julkisivupaneelien mittakaava vastaamaan
lasijulkisivujen rytmiä.”
Arkkitehtitoimiston suunnittelutiimissä on kuusi
arkkitehtia, ja tässä projektissa kaikki olivat mukana
valitsemassa kohteeseen parhaiten soveltuvaa
valkoista väriä ja oikeanlaista pinnan tekstuuria.
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“Tilasimme suuren mittakaavan mallikappaleita ja
testasimme niitä ulkona aurinkoisella ja pilvisellä
säällä löytääksemme parhaan julkisivuratkaisun.”
Projektissa suunnittelijoiden tärkeimmät kumppanit
olivat kahden rakennuksen käyttäjät.
“Neuvostoaikojen koulurakennusten emotionaaliset
muistomme saivat meidät analysoimaan perusteellisesti, mikä voisi olla arkkitehtuurin rooli koulutuksessa ja oppimisessa. Siksi koulun henkilökunnan ja
myös urheiluhallin käyttäjien kanssa käymämme vuoropuhelu oli tämän projektin onnistumisen perusta.”
Elävyyttä paneelien leveyden vaihtelulla
Koulurakennuksen julkisivuissa on suurten julkisivupintojen sijaan haluttu korostaa pinnan hienovaraista
muotokieltä, joka tuo rakennukseen inhimillistä mittakaavaa ja kiinnostavaa vaihtelua. Rytmiä on saatu
aikaan muun muassa vaihtelemalla julkisivupaneelien
leveyttä.
“Julkisivupaneelien huolellinen asennus oli halutun
vaikutelman aikaan saamiseksi erittäin tärkeää”,
Kai Süda sanoo.

Hän korostaa, että julkisivujen viimeistelyllä on
yleisesti hyvin tärkeä osuus arkkitehtuurissa.
”Julkisivussa on valtava merkitys sillä, käytetäänkö
juuri kyseisessä rakennuksessa mattaa vai kiiltävää
julkisivumateriaalia ja pientä vai suurta mittakaavaa.
Julkisivun rytmillä ja mittakaavalla on aina hyvin
tärkeä rooli kokonaisuudessa.”
Arkkitehtitoimisto KARISMA piti tärkeänä myös
ulkovalaistuksen huolellista suunnittelua. Kauniisti
valaistuina rakennus ja sen ympäristö houkuttelevat
myös iltaisin enemmän ihmisiä, jolloin rakennusten
ja niiden piha-aleuiden käyttöarvo koko yhteisölle
kasvaa.
”Palaute Türin uusista rakennuksista on ollut todella
upeaa. Kahden rakennuksen välisestä neliöpihasta
on tullut suosittu julkinen tila paikallisten keskuudessa, ja tilojen käyttäjät ovat antaneet erittäin
hyvää palautetta rakennusten toimivuudesta ja
arkkitehtuurista. Hanke on Viron Arkkitehtuuripalkinnot 2020 -ehdokas.”
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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.

