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Osuvasti monitoimijataloksi kutsuttu uusi Lohjan 
Laurentiustalo on lähes tuhannen oppilaan koulu ja 
päiväkoti 200 lapselle, mutta samalla myös monen-
laisen oppimisen tyyssija kaikille kaupunkilaisille. 
Punatiilisiä julkisivuja on elävöitetty pienempien 
lasten rakennussiivissä erivärisillä Cembrit Color 
Plus -kuitusementtilevyillä, jotka tuovat raken-
nuksen ilmeeseen raikasta kontrastia ja vaihtelua. 
Cembrit Windstopper -tuulensuojalevyt varmis-
tavat osaltaan julkisivun toimivuuden ja pitkän 
elinkaaren.
 
Laurentiustalo on monenlaisen oppimisen tyyssija. 
Talossa on suomen- ja ruotsinkielisiä kouluyksikköjä 
ja päiväkoti sekä tiloja musiikkiopistolle, kuvataide-
koululle ja kansalaisopistolle.

”Tilaajan tavoitteena oli tehdä monitoimijatalo kuten 
Lohjalla sanotaan, eli koota monia toimintoja saman 
katon alle. Tilojen tuli olla monikäyttöisiä niin että 
kaikkia huonetiloja voidaan käyttää hyvin erityyppi-
seen oppimiseen”, arkkitehti Pekka Salmi P & R Ark-
kitehdit Oy:stä kertoo hankkeen lähtökohdista.

Laurentiustalolla on keskeisen sijaintinsa vuoksi 
huomattava merkitys Lohjan kaupunkikuvalle ja 
kaupunkilaisten palveluille. Uusi rakennus on muo-
tokieleltään ja materiaaleiltaan sovitettu yhteen 
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lähiympäristön keskiaikaisen Pyhän Laurin kirkon, 
Lohjan pääkirjaston sekä konserttisali- ja kouluraken-
nuksen kanssa.

”Rakennuksen sijainti on hyvin keskeinen Lohjan 
kulttuurikampuksella. Laurentiustalo muodostuu 
uudisrakennuksesta ja Anttilan koulusta, jossa on jo 
vanhastaan konserttisalina toimiva Laurentius-sali. 
Lähellä sijaitseva kaupungin museoalue ja vanhan 
kivikirkon läheisyys nostivat myös suunnittelun kau-
punkikuvallista vaatimustasoa”, Pekka Salmi sanoo.

Uudisrakennuksen pääasialliseksi julkisivumateriaa-
liksi valittiin tumma punatiili, jolla haluttiin sitoa ra-
kennus sopimaan yhteen Anttilan koulun punatiilisen 
julkisivun ja keskiaikaisen kivikirkon kanssa.

”Erivärisillä Cembritin Color Plus -julkisivulevyillä 
elävöitettiin julkisivualueita pienten lasten raken-
nussiivissä. Eri solualueilla käytettiin oman solun 
tunnistamista helpottavia luonnonmukaisia teemavä-
rejä, jotka jatkuvat myös rakennuksen sisällä”, Salmi 
kertoo.

Väreillä rytmiä ja elävyyttä suureen rakennukseen
Eriväriset kuitusementtilevyt tuovat rytmiä ja elä-
vyyttä suureen rakennusmassaan. Teemavärit hel-
pottavat myös lasten suunnistamista ja luovat omalle 
soluosalle muista erottuvan ilmeen.

”Eriväriset kuitusementtilevyt tuovat julkisivuun 
luontevasti vuoropuhelua ja raikastavaa kontrastia 
punatiilen kanssa. Ruusuteeman alla on punaisia ja 
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punaruskeita värejä, orvokkiteemassa liiloja, olkitee-
massa keltaisen ja okran sävyisiä ja lampiteemassa 
sinisiä värejä. Väreillä voidaan hyvin elävöittää ja 
ilmentää pienten lasten ympäristöä ja tuoda siihen 
tunnistettavuutta, läheisyyttä ja virkistävää pieni-
muotoisuutta”, Pekka Salmi sanoo.

Julkisivulevyjen värien valinnassa haettiin vai-
kutteita Pyhän Laurin kirkon sisäpuolisista seinä-
maalauksista ja keskiaikana käytetyistä kankaiden 
värjäysmenetelmistä.

Kuitusementtilevyt kestävät hyvin säärasitusta. Lau-
rentiustalossa pitkäikäisyyttä vielä lisää levyjulkisivu-
jen sijoittaminen sääsuojaan pitkien lippojen alle.
”Kuitusementtilevy on kestävänä ja kevyenä jul-
kisivuratkaisuna elinkaariominaisuuksiltaan hyvä 
materiaali. Kuitusementtilevyllä on ohuena raken-
nusmateriaalina kohtuullisen pieni hiilijalanjälki. 
Sen valmistukseen ja kuljetukseen tarvitaan vähän 
luonnonvaroja ja energiaa verrattuna raskaampiin 
rakennusmateriaaleihin. Kuitusementtilevyistä tehty 
julkisivu sopii siten hyvin pyrkimyksiin lisätä kestävää 
kehitystä rakentamisessa”, Pekka Salmi sanoo.

Eriväriset julkisivulevyt ovat tärkeä osa Lohjan Lau-
rentiustalon ilmettä.

”Rakennus tuo lisäarvoa Lohjan kulttuurikeskustaan 
ja eheyttää sitä. Samalla luotiin mittavilla pihara-
kennustöillä kulttuurirakennusten keskelle kirkon 
edustalle aukiomainen kaikkien käytössä oleva amfi-
teatterin kaltainen kaupunkitila tapahtumatoriksi ja 
näytösten pitopaikaksi”, Salmi sanoo.

Kestävä tuulensuojalevy suojaa  
rakenteita kosteudelta
Rakennuksen julkisivuissa käytetään tuuletusraon 
takana myös Cembrit Windstopper -tuulensuojalevy-
jä, jotka varmistavat osaltaan julkisivun toimivuuden 
ja turvallisuuden sekä pitkän elinkaaren. Ne pitävät 
vettä ja tuulta mutta hengittävät ja päästävät mah-
dollisen kosteuden poistumaan julkisivurakenteesta 
tuuletusraon kautta ulkoilmaan.

Rakenteiden kosteustekninen toimivuus ja turvallisuus 
on tärkeää kaikissa rakennuksissa, mutta aivan erityi-
sesti sen merkitys korostuu koulu- ja päiväkotikäy-
tössä olevissa rakennuksissa, joissa väärät ratkaisut ja 
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kosteusvauriot ovat johtaneet usein vakaviin terveys-
ongelmiin ja hyvin kalliisiin korjauksiin.

Ilmastonmuutos lisää julkisivujen sää- ja kosteusrasi-
tusta, jolloin kosteutta erinomaisesti kestävä ja ho-
mehtumaton kuitusementistä valmistettu tuulensuoja-
levy pitää julkisivurakenteet ja lämmöneristeet kuivina 
ja säilyttää julkisivun kosteusteknisen toimivuuden 
ja energiatehokkuuden vuodesta ja vuodenajasta 
toiseen.

Sementtipohjaiset tuulensuojalevyt eivät vety eivätkä 
vaurioidu, vaikka niihin pääsisi kosteutta. Julkisivuissa 
on siten kaksinkertainen varmistus ilmastonmuutok-
sen myötä lisääntyville säärasituksille. Ilmastonmuu-
toksen seurauksena julkisivua rasittavat voimakkaat 
tuulet ja viistosateet sekä talviset jäätymis-sula-
missyklit yleistyvät, kun lämpötila vaihtelee entistä 
enemmän nollan asteen molemmin puolin.

Julkisivun täytyy estää veden pääsy rakenteisiin, 
mutta tuulettuva rakenne ja tuuletusraon takana oleva 
kuitusementistä valmistettu tuulensuojalevy tuovat 
julkisivuun lisää kosteusteknistä toimintavarmuutta ja 
kestävyyttä. Ratkaisu auttaa pitämään rakennuksen 
turvallisena ja terveellisenä koko suunnitellun elinkaa-
ren ajan ja säästää kuntaa herkästi vaurioituvien mate-
riaalien aiheuttamilta korjauskustannuksilta.
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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.
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