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Ounasrinteen monitoimitalo
Ounasrinteen monitoimitalon julkisivuissa 		
vaaralla kasvavan mäntymetsän värimaailmaa
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Rovaniemelle Ounasvaaran rinteeseen rakennetun
monitoimitalon julkisivuun luo inhimillistä mittakaavaa ja rytmiä ympäröivästä vaaramaisemasta
innoituksensa saanut värileikki. Rakennuksen julkisivussa on käytetty erivärisiä Color-julkisivulevyjä ja
Faveton tiililaattaa raikkaalla tavalla. Tuuletusraon
takana rakennuksen tuulenpitävyyden ja säänkestävyyden vaativissa vaaraolosuhteissa varmistaa
Cembritin kuitusementtinen tuulensuojalevy.
Ounasrinteen monitoimitalossa on noin 700 oppilaan koulu, kirjasto, neuvola ja kaikkien kaupunkilaisten käyttöön tarkoitettu liikuntahalli. Monitoimitalon
kokonaisala on 1 050 bruttoneliömeträ ja tilavuus
55 800 kuutiota. Liikuntahallin pinta-ala on 1 500
neliötä.
Monitoimitalon arkkitehti- ja sisustussuunnittelusta
on vastannut rovaniemeläinen Arkkitehtisuunnittelu
Voutilainen Oy.
”Kun rakennus on näin suuri, on tärkeää pyrkiä arkkitehtonisin keinoin luomaan rakennukseen inhimillistä
mittakaavaa ja helpottaa niin pienten koululaisten
kuin kaikkien muiden käyttäjien orientoitumista
rakennuksessa. Suuriin julkisivupintoihin olemme
luoneet suunnittelussa rytmiä ja värileikkiä erivärisillä julkisivulevyillä, joiden värimaailmaan on haettu
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viitteitä ympäröivästä syksyisestä vaaramaisemasta”,
projektiarkkitehti Hannu Kankaanpää Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen Oy:stä sanoo.
Ounasvaara on Rovaniemen kaupungin tärkein ulkoilualue, jossa vaaran rinteillä kasvaa paljon metsää.
Cembritin Color-julkisivulevyjen värimaailma on
Hannu Kankaanpään mukaan valittu voimakkaaksi
erityisesti sillä puolella jossa lapset viettävät välituntejaan ja jossa kaikki pelikentät ja suuri liikuntahalli
sijaitsevat.
”Maalatun levyn värityksessä on kahta eri punaista
sekä ruskeaa, keltaista ja mustaa. Tällä väri-iloittelulla
olemme halunneet tuoda elävyyttä valtavan liikuntahallin ja julkisivujen seinäpintoihin ja rytmittää suurta
rakennusmassaa pienempiin osiin”, Kankaanpää
sanoo.
Tiililaattaa värikkäiden julkisivulevyjen rinnalla
Color-julkisivulevyjen lisäksi rakennuksessa on käytetty paljon niin ikään Cembritin toimittamaa Faveton-tiililaattaa. Tiililaatta on pääosin punainen, mutta
sisäänkäyntijulkisivussa on käytetty myös kahta eri
harmaata ja yläosassa pystyuritettua paneelilaattaa.
”Tiililaattaa on käytetty etenkin maantasokerroksessa jossa ihmiset liikkuvat ja kulutus on kovaa. Tiililaatalla rakennukseen on saatu samankaltaisia
kestävyssominaisuuksia ja elävää väripintaa kuin poltetulla tiilellä, mutta edullisemmin. Siellä missä kuitusementtilevyä on käytetty maan tasalla, kiinnitysalustan koolausväliä on tihennetty. Tarvittaessa levyt
on myös helppo vaihtaa tai huoltomaalata, jos niihin
tulee iskemiä tai kulumia”, Hannu Kankaanpää sanoo.
Myös rakennuksen sisätiloihin on pyritty tilasuunnittelun keinoin luomaan rytmiä ja suunnistettavuutta eri käyttäjäryhmille. Koulutilat on suunniteltu
uuden opetussuunnitelman mukaisiksi avoimiksi
oppimisympäristöiksi. Käytännössä kaikki tilat ovat
monikäyttöisiä niin, että ne joustavat mahdollisimman helposti nykyisiin ja tuleviin oppimistarpeisiin.
Perinteisistä pulpeteista ja liitutauluista on koulussa
luovuttu. Liitutaulut on korvattu suurella peilaavalla
näytöllä, ”elektronisella liitutaululla” ja langattomalla
verkkoympäristöllä.

”Kun yhdessä tilassa saattaa olla jopa sata lasta,
on tärkeää että tilaa voidaan rytmittää seinien
sijaan esimerkiksi kalusteilla ja akustiikka suunnitellaan huolellisesti. Hankkeessa oli mukana
akustiikkasuunnittelija.”
Monitoimitalon suunnittelussa on huomioitava kaikkien eri käyttäjäryhmien tarpeet ja turvallisuus. Tiloja
on voitava käyttää erikseen, mutta niiden täytyy
myös tukea toisiaan. Monitoimitalo on alueen sydän,
johon asukkaat tulevat hakemaan palveluita ja kokoontuvat tekemään yhdessä erilaisia asioita.
Myös ulkoalueisiin on kiinnitetty paljon huomiota. Piha-alueella on käytössä erilaisia liikuntavälineitä. Se on käytössä myös kouluajan ulkopuolella, ja lähialueen asukkaat voivat käyttää sitä
liikuntapaikkanaan.
”Ihmiset ovat olleet tyytyväisiä uuteen taloon ja
palaute on ollut pääosin hyvin positiivista. Useimmille opettajille avoimet oppimisympäristöt ovat uutta
ja vaativat luonnollisesti totuttelua”, Hannu Kankaanpää sanoo.
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Cembrit toimitti koko julkisivujärjestelmän
Monitoimitalon julkisivu- ja sisustusurakoitsijana oli
YIT. Monitoimitalo rakennettiin hankkeen laajuuteen
nähden hyvin tiukassa aikataulussa, puolessatoista
vuodessa. Kiire johtui siitä, että vanhan koulun oppilaat opiskelivat väistötiloissa tilanpuutteen vuoksi
ja vanha koulu päätettiin purkaa kokonaan. Rovaniemelläkin on useisiin kouluihin jouduttu tekemään
kalliita remontteja useaan kertaan sisäilmaongelmien
vuoksi, ja nyt haluttiin yksi lopullinen ratkaisu.
”Cembritin toimittamien Color-julkisivulevyjen ja
Faveton-tiililaattojen asennukset onnistuivat hyvin.
Cembritin ohjeet ja detaljit sekä arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan suunnitelmat olivat selkeitä.
Espanjasta toimitettavien tiililaattojen toimituserät ja
logistiikka piti suunnitella hyvissä ajoin etukäteen ja
tarkemmin kuin Suomesta toimitettavien Color-julkisivulevyjen tilaukset”, vastaava mestari Antero
Kansanaho YIT:ltä sanoo.
Cembrit toimitti myös alumiinisen tukirangan, johon
tiililaatat ja julkisivulevyt kiinnitettiin. Yhden valmistajan toimittama yhtenäinen julkisivujärjestelmä
tarjoaa urakoitsijan kannalta materiaalitoimittajalta
selkeän kokonaisvastuun ja varmistaa koko julkisivurakenteen toimivuuden. Cembritin järjestelmä
sisältää nykyaikaisten laadukkaiden ja kestävien
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julkisivulevyjen ja tiililaattojen sekä laajan värivalikoiman lisäksi myös saumanauhat ja muut tarvikkeet.
”Julkisivujärjestelmä on hyvin selkeä ja toimiva. Asennukset etenivät hyvin eikä niissä ollut mitään ongelmia”, Antero Kansanaho sanoo.
Tuulettuva julkisivurakenne on kosteusteknisesti turvallinen, koska mahdollinen kosteus pääsee tuulettumaan tuuletusraon kautta ulkoilmaan. Tuuletusraon
takana on Cembritin tuulensuojalevy, joka muodostaa rakennukselle tuulenpitävän ja vedeltä suojaavan
vaipan. Vaikka tuulisella vaaran rinteellä tuuletusrakoon pääsisikin kosteutta, se ei pääse julkisivurakenteen sisään.
Kivipohjainen Cembrit Windstopper -tuulensuojalevy on ankaralle sää- ja kosteusrasitukselle alttiina
olevissa julkisivurakenteissa kosteusteknisesti esimerkiksi kipsilevyä turvallisempi. Levy ei ime kosteutta, vaan säilyttää kastuessaankin ominaisuutensa
varmistaen näin lämmöneristeen tehokkaan toiminnan kaikissa olosuhteissa. Kivilevyllä myös palonsuoja-ominaisuudet ovat vielä paremmat kuin esimerkiksi kipsilevyllä.
Kestävä ja terve rakennus vuosikymmenien
käyttöön
Cembritin julkisivujärjestelmän ja tuulensuojalevyn
käyttö on rakennuksen käyttäjien terveellisyyden
ja turvallisuuden sekä urakoitsijan vastuun kannalta
mahdollisimman toimintavarma ja riskitön ratkaisu.
Monitoimitalossa oleva uusi koulu korvasi vanhan
kosteusvaurioituneen ja sisäilmaongelmista kärsineen koulurakennuksen, ja siksi myös Rovaniemen
kaupungille on erityisen tärkeää että monitoimitalon
mittavalla lähes 20 miljoonan euron investoinnilla
saatiin kestävä, kosteusteknisesti toimiva ja turvallinen rakennus jossa sisäolosuhteet säilyvät hyvinä
rakennuksen koko elinkaaren ajan.
”Monitoimitalo oli vaativa ja mielenkiintoinen hanke,
ja lopputulos on minusta oikein hyvän näköinen ja
onnistunut. Alueen asukkaat käyttävät rakennusta
paljon ja ovat varmasti hyvin tyytyväisiä monitoimitalon tuomiin palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin”,
Antero Kansanaho sanoo.
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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.

