Case

Puropellon koulu
50-luvun koulurakennuksen julkisivuremontissa
kunnioitettiin vanhaa ilmettä
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P U R O P E L LO N KO U L U

Viime vuoden lokakuussa valmistuneen Puropellon
koulun julkisivuremontissa hyödynnettiin Cembritin
julkisivulevyjä. Turussa sijaitseva koulu on peräisin
vuodelta 1958, joten uuden julkisivun tuli mukailla
koulurakennuksen vanhaa tyyliä. Julkisivumateriaaleiksi valikoitui Cembritin W130-9-aaltojulkisivulevy
sekä Cembrit Color ja Solid -julkisivulevyt. Korjauksen yhteydessä toteutettiin myös vesikaton maalaus.
Remontti oli luonteeltaan tavanomainen koulurakennuksen julkisivukorjaus, jossa oli tärkeää ottaa
huomioon pihalla välituntia viettävät oppilaat. Pääurakoitsijana julkisivuremontissa toimi Jatke Länsi-Suomi Oy, jonka työnjohtaja Jan Lindroos kertoi
projektin edenneen vauhdikkaasti ilman suurempia
haasteita. Julkisivuremontti aloitettiin kesäkuussa 2017 ja työ eteni niin jouhevasti kesälomien
aikana, että kohde valmistui kuukausi suunniteltua
aikaisemmin.
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Fakta
Tuote:
		
Rakennus:
Osoite:
Rakennuttaja:
Suunnittelija/
arkkitehti:
Pääurakoitsija:
Valmistumisvuosi:

W130-9-aaltojulkisivulevy,
Cembrit Color, Cembrit Solid
Puropellon koulu
Sepänkatu 11, Turku
Turun kaupunki
Arkkitehtitoimisto Ark’Aboa Oy
Jatke Länsi-Suomi Oy
2017

P U R O P E L LO N KO U L U

Julkisivulevyinä koulussa käytettiin pääasiassa Cembritin levyjä, pieniä alumiiniyksityiskohtia lukuun
ottamatta. ”Emme olleet aikaisemmin käyttäneet
kyseistä aaltojulkisivulevyä, mutta sitä oli mielestämme hyvä käyttää. Se oli hyvin samantapainen kuin
muutkin Cembritin levyt – hyvä työstää ja kaikki oli
käytännössä leikattu valmiiksi”, kuvailee Lindroos.
Ennen remonttia koulu mitoitettiin ja levyt saapuivat
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työmaalle valmiiksi leikattuina. Levyjen toimitus ja
asennus sujuivat suunnitelmien mukaan. ”Toimitus
sujui normaalisti. Muutama levy oli jäänyt pois toimituksesta, mutta saimme ne nopeasti työmaalle, joten
aikataulu ei kärsinyt. Cembritiin oli helppo ottaa
yhteyttä ja oman edustajan kanssa on helppo sopia
kaikesta”, Lindroos jatkaa.
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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.

