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‘SAKKI’
Jätkäsaaren urbaani lähikoulu liittyy vahvasti ympäröivään merelliseen kaupunkiympäristöön. Koulu 
toimii paitsi alueen lasten oppimisympäristönä ja henkilökunnan työtiloina, myös kaupunginosan 
asukkaiden yhteisöllisyyttä luovana kohtaamispaikkana.
Kompakti nelikerroksinen kaupunkikoulu jättää tilaa myös välituntipihalle, joka avautuu aurinkoiseen 
ilmansuuntaan ja liittyy toiminnallisesti eteläpuoliseen urheilupuistoon. Hyväntoivonkadun puolella 
rakennusmassa kiinnittyy viereisten kortteleiden linjoihin muodostaen pienen aukion rakennuksen 
sydäntilaan liittyvän pääsisäänkäynnin edustalle. Selkeän suurpiirteinen massoittelu erottaa koulun 
asuntokortteleiden muodostamasta taustasta ja samalla täydentää Jätkäsaaren kaupunkirakennetta.
Katutason julkisivukäsittely on avointa ja rakennuksen sisätiloista avautuu monipuolisia näkymiä 
lähiympäristöön. Työpajamaiset aineopetustilat Hyväntoivonkadun ja Hampurinkujan kivijalkamil-
jöössä avaavat koulun toiminnan lähiympäristöön ja elävöittävät katutilaa. 

TILAT, TOIMINTA JA MUUNTOJOUSTAVUUS
Koulun tilat on suunniteltu selkeiksi ja joustaviksi. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat rakennuksen julkisimmat toiminnot, 
juhla- ja ruokailusali, näyttämö sekä taide- ja taitoaineiden luokat työpajamaisina kokonaisuuksina. Ruokailutilasta merkittävä osa 
on yhden kerroksen korkuista tilaa, joka mahdollistaa akustisesti hallitut olosuhteet ruokailutilanteissa. Ruokailusalista avautuu 
näkymä välituntipihalle.
Koulun sisäinen liikenne toimii yhteisten aulatilojen ympärille kiertyvän pääportaan välityksellä. Portaaseen liittyvät vaihtelevan 
korkuiset tilat porrastuvat eri kerroksiin muodostaen toisiinsa liittyvän tilojen sarjan, joka tarjoaa sopivasti näkymiä ja yhteyksiä 
talon eri osien välille ilman että tilasta muodostuu liian korkea. Katsomonakin toimiva pääporras johtaa toiseen kerrokseen 
kirjastolehterille, josta avautuvat näkymät näyttämölle sekä ulos pihalle. Kirjastoparven reunaan porrastetut istumapaikat toimivat 
kirjaston lukupaikkoina sekä katsomona näyttämön suuntaan. Osa kirjaston tiloista on erotettavissa aulasta omaksi rauhallisemmaksi 
osakseen. Hallinnon ja oppilashuollon tilat yhteiskäyttöisine neuvottelutiloineen on sijoitettu toiseen kerrokseen ja niihin on sujuva 
yhteys pääsisäänkäynniltä. Oppilashuollon tiloilla on oma yksityinen ja rauhallinen odotusaulansa.
Yleisopetustilat on jaettu kuuteen kotisoluun, jotka sijaitsevat kolmessa eri kerroksessa. Solujen sijainti lähellä toisiaan kannustaa 
yhdessä tekemiseen. Kokoavana tilana kussakin solussa toimii aulatiloihin liittyvä oppimistori, jonka ympärille erikokoiset 
oppimisen tilat kiertyvät. Solun selkeä ja joustava perusratkaisu mahdollistaa opetustilojen hyvän valvottavuuden sekä eri kokoisten 
ja eri tavoin yhdistettävissä olevien opetustilojen muodostamisen tarpeen mukaan. Solujen kaikki tilat ovat hyödynnettävissä 
oppimiseen, eikä oppimistorista erillisiä liikennetiloja tarvita. Opettajien työtilat on jaettu tasaisesti eri solujen yhteyteen ja niitä on 
mahdollista jakaa ja yhdistellä opetustilojen kanssa. Joustavaa muunneltavuutta tukee myös opetussolun vesipisteiden kokoaminen 
”kylän kaivoksi” oppimistorin yhteyteen jokaisen luokan sijaan. Tilat ovat monipuolisesti kalustettavissa ja helposti muunneltavissa 
muuhunkin käyttöön esim. väestörakenteen muuttuessa. Kotisolujen kiinteät osat kuten portaat, talotekniikkakuilut ja märkätilat, on 
koottu mahdollisimman kompakteiksi yksiköiksi, jolloin muunneltavasta alueesta saadaan joustava ja monikäyttöinen. Myös tiheä 
julkisivujäsennys tukee rakennuksen muuntojoustavuutta ja mahdollistaa väliseinien sijoittamisen hyvin vapaasti.
Kotisolujen välittömään yhteyteen sijoittuvia kerrosten aulatiloja ja kirjastoa voidaan luontevasti käyttää opiskeluun solujen 
jatkeena. Kustakin solusta on suora yhteys välituntipihalle omaa porrasta pitkin. Vaatteiden ja kenkien säilytystilat portaan 
yhteydessä mahdollistavat kengättömän koulun periaatteen. Kahden erillisen poistumisportaan ansiosta kotisoluja on mahdollista 
käyttää esim. tapahtumien joukkomajoituksessa.
Luonnontieteen opetustilat sijaitsevat omana kokonaisuutenaan kolmannessa kerroksessa. Niihin liittyvää kattopintaa voidaan 
hyödyntää opiskeluterassina, mikä mahdollistaa esim. kasvien viljelyn osana biologian opetusta. Kaupunkikuvassa terassi jatkaa 
viereisen ”Vihreistä vihrein” -korttelin teemaa. Myös tontin koilliskulmassa kotisoluun liittyvä kattopinta voidaan hyödyntää 
kompaktin tontin rajallista välituntipihaa laajentavaksi kattoterassiksi.
Taito- ja taideopetuksen tilat liittyvät kiinteästi rakennuksen julkisimpaan osaan maantasokerroksessa. Musiikinopetustilat 
muodostavat yhdessä näyttämön kanssa ilmaisutaidon kokonaisuuden pääsisäänkäynnin ja ruokasalin välittömään läheisyyteen. 
Kotitalousluokat avautuvat komeasti Hyväntoivonkadulle ja Länsisatamankujalle. Kuvataiteen ja käsityön opetuksen joustavat, 
yhteistyöhön kannustavat työpajatilat kurottavat kiinni Jätkäsaaren itäpuolta halkovaan Hampurinkujaan. Sydänalueella iltakäytössä 
olevat tilat voidaan helposti rajata erilleen muista tiloista.
Rakennuksen toimintaa palvelevat keittiö-, siivous- ja huoltotilat on koottu tehokkaaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi rakennuksen 
maantasokerroksen pohjoisreunaan. Henkilökunnan tauko- ja sosiaalitilat sijaitsevat rauhallisella ja yksityisellä paikalla rakennuksen 
toisessa kerroksessa. Niihin on sujuva yhteys suoraan maantasokerroksen palvelutiloista, oppilashuollon ja hallinnon tiloista sekä 
kaikista opetustiloista.

JULKISIVUT
Julkisivumateriaalina käytetty puhtaaksi muurattu ruukintiili eri väreissä korostaa rakennuksen kappalemaista massoittelua. 
Tiiviillä saumalla muurattuna tiilijulkisivu on huoltovapaa ja vastaa alueen tuulisuuden ja kosteuden aiheuttaman säärasituksen 
haasteisiin. Rakennuksen osien eri väriset tiilet on muurattu kerroksen korkuisina kenttinä vaihtelevien sävyjen ja ladontatapojen 
kollaasina. Se luo rakennusmassaan keskimittakaavan jäsennystä ja antaa rakennukselle tunnistettavan, pehmeän lämminhenkisen ja 
maalauksellisen ilmeen. Koulun sydänalueen kaikkiin kerroksiin kurottava tilasarja piirtyy julkisivuun vaihtelevasti tiilipalikoiden 
lomaan avautuvina lasiseininä.
Julkisivun aukotus on tarkoituksenmukaista valaistusolosuhteet, näkymät ja ylikuumenemisen haasteet huomioiden.
Yleisten opetussolujen ja toimistohuoneiden ikkunat muodostuvat pääosin syvälle muurauksen varjoon painettujen pystysuuntaisten 
ikkunoiden rauhallisista ryhmistä. Kapeiden ikkunoiden syvät smyygit suojaavat tiloja ylikuumenemiselta ja vinossa näkymässä 
korostavat paikalla muuratun tiilijulkisivun massiivista vaikutelmaa. Tiheä ikkunajako mahdollistaa väliseinien sijoittamisen hyvin 
vapaasti.
Isompien lasipintojen määrä ja sijoitus on harkittua ja ne sijoittuvat pääosin sydänalueen ja maantasokerroksen erikoisluokkien 
kohdalle. Suuria, korkeita lasiseiniä ei ole. Suuremmissa ikkunoissa ulkoseinän ulkopinnan tasoon asennetun julkisivulasin 
keraaminen printti toimii passiivisena auringonsuojauksena ja muodostaa aineettomuudessaan raikkaan kontrastin muurattujen 
tiilikappaleiden kolmiulotteiselle materiaalisuudelle. 

ULKOTILAT JA PIHATOIMINNOT
Rakennus muodostaa ympärilleen erilaisia piha-alueita aukiomaisista tiloista leikkiä ja liikkumista aktivoiviin kokonaisuuksiin. 
Pihatilat ja -toiminnot sijoittuvat katutasoon sekä rakennukseen liittyville kattoterasseille. Etelään avautuva yhtenäinen välituntipiha 
on muotonsa puolesta helposti valvottava ja hoidettava. Piha liittyy luontevasti viereiseen urheilupuistoon mahdollistaen sen käytön 
pihan jatkeena. Välituntipihalta on myös yhteys taidekattoterassille, johon on sijoitettu laajempia oleskelu- ja kokoontumispaikkoja 
sekä leikkitoimintoja.
Pihan muotoilussa ja tunnelmassa yhdistyvät merellisyys ja urbaani elävyys. Pihan toiminnoissa on huomioitu oppilaiden 
ikärakenne sekä leikkiin ja liikkumiseen kannustava vaihtelevuus. Pihalle avautuvat sisäänkäynnit sijoittuvat kivetylle oleskelu- ja 
kokoontumistasanteelle. Piha-alueen pinnoitteiltaan ja topografialtaan vaihteleva maasto toimii monipuolisena ja houkuttelevana 
taustana mielikuvitukselle, leikille ja peleille. Pihan pintamateriaaleissa yhdistyvät maatiili, valetut kumipinnat, turvasora sekä 
asfaltti, jota elävöittää ajoratamaalein toteutettu kuviointi.
Kulku koulun pihalle tapahtuu Länsisatamankujan ja Hampurinkujan varrelle sijoittuvien aukiomaisten sisääntuloalueiden kautta. 
Puuistutukset, vihreät maastokummut ja matalat muurit rajaavat pihan kaakkoiskulmaa kevyenliikenteenkujista. Oppilaiden 
polkupyöräpysäköinti keskitetään pihan sisääntuloalueille. Pääsisäänkäynnin yhteydessä Hyväntoivonkadun varrella on 
polkupyöräsäilytyspaikkoja henkilökunnalle ja rakennuksessa asioiville. Pääsisäänkäynnin läheisyydessä on myös tila opetusviraston 
jakeluautolle sekä liikuntaesteiselle varattu pysäköintipaikka. Koulun huoltoyhteyttä vaativat toiminnot on keskitetty rakennuksen 
pohjoissivulle Bunkkerinkujan varteen.

RAKENNE
Rakennuksen runkorakenteet voidaan toteuttaa tavanomaisilla rakenteilla: liittopilareilla, teräksisillä matalapalkeilla ja ontelolaatoilla. 
Solujen keskialueella sijaitsevien oppimistorien pidemmät jännevälit saadaan aikaan korkeammalla ontelolaatalla ilman torialueelle 
sijoitettavia pilareita. Rakennuksen muuntojoustoa voidaan parantaa mitoittamalla välipohjat hieman suunnitteluohjeiden 
minimiarvoja suuremmille hyötykuormille. Hyötykuorman maltillinen korottaminen ei ole merkittävä kustannuslisäys verrattuna 
sillä saavutettaviin etuihin rakennuksen elinkaaren aikaisena muuntojoustona.
Lämpimässä sisätilassa betoni- ja teräsrakenteiden käyttöikä on rajaton. Kun rakenne aikanaan puretaan, ovat teräs ja betoni täysin 
kierrätettäviä materiaaleja. Betoni voidaan murskattuna käyttää uuden betonin runkoaineena tai infrarakentamisen täytemateriaalina. 
Teräs voidaan käyttää uudestaan täysimääräisesti uuden teräsmateriaalin raaka-aineena.
Terassien pintarakenteeksi ehdotetaan käännettyä kattoa. Käännetyssä katossa vesieriste sijoitetaan lämpöeristyskerroksen alle, 
suojaan ultraviolettisäteilyn vaikutukselta ja mekaaniselta rasitukselta. Näin vesieristyskerroksen käyttöikä on oleellisesti pidempi 
kuin pintaan asennetulla vesieristyksellä. Talviaikaan terasseille kertyvä lumi ja jää poistetaan normaalien kiinteistönhuollon 
toimenpiteiden yhteydessä siltä osin, kuin toiminnallisesti katsotaan tarpeelliseksi.
Julkisivujen verhousmateriaalina on tiili. Tiili on erittäin kestävä ja pitkäikäinen materiaali, kun julkisivujen detaljiikka suunnitellaan 
ja rakennetaan huolellisesti. Suunnittelukäyttöikä voi olla ainakin 50 vuotta kun huolehditaan siitä, että julkisivun kunto tarkastetaan 
säännöllisesti ja tarpeelliset huoltotoimenpiteet tehdään havaintojen edellyttämällä tavalla. Julkisivujen detaljiikka mahdollistaa 
hieman määräysten minimivaatimuksia paksumman lämpöeristyskerroksen käyttämisen. Tällöin julkisivujen U-arvo paranee noin 
15%, mikä näkyy pienempänä energiankulutuksena käytön aikana.
Räystäs on ns. nostettu tasakaton räystäs. Ulkoseinän tuuletus ratkaistaan joko koko matkalta räystäspellin alta tai tiilimuurauksen 
yläosaan sijoitettavien tuuletussäleiköiden avulla.

ENERGIA JA LVI-TEKNIIKKA
Nelikerroksisen rakennuksen kompakti, selkeä muoto, tehokas tilankäyttö sekä kestävät rakenteelliset ratkaisut luovat hyvät 
edellytykset taloudellisen ja energiatehokkaan rakennuksen syntymiselle. Rakennuksessa ei ole suuria lasiseinäpintoja.

Energiantuotantoratkaisu
Rakennus liitetään Helsingin energian kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoihin sekä sähköjakeluverkkoon. Rakennuksen vesikatolle 
sijoitetaan aurinkosähköpaneeleita. Paneelit suunnataan etelään. Paneelien määrä mitoitetaan niin, että valtaosa tuotetusta sähköstä 
käytetään rakennuksessa.

Lämmitys ja jäähdytys
Rakennus varustetaan vesikiertoisilla lattialämmitys- ja kattosäteilijäverkostoilla. Tuloilmakoneille rakennetaan oma erillinen 
lämmitysverkosto. Korkeiden ikkunapintojen etupuolelle sijoitetaan kattosäteilijät syrjäyttämään vedontunnetta ikkunan edessä. 
Lämmityksen ja jäähdytyksen kiertopumput ovat taajuusmuuttajilla varustettuja ja paine-ero-ohjattuja. Lämmin käyttövesi tuotetaan 
kaukolämmöllä.
Toimistotilat ja lämpökuormaltaan suuret tilat varustetaan jäähdytyksellä. Jäähdytykseen käytetään kattosäteilijöitä ja esimerkiksi 
telejakamot jäähdytetään puhallinkonvektorein. Toimistotiloissa myös tuloilma jäähdytetään.

Ilmanvaihto
Ilmanvaihtokonehuoneet ovat jaettu kahteen osaan. Rakennuksen päämassaa palveleva ilmanvaihtokonehuone on sijoitettu 
neljänteen kerrokseen. Katolle sijoitettavat ilmanvaihdon päätelaitteet on huomioitu rakennuksen arkkitehtuurissa kokoamalla ne 
hallitusti yhteen paikkaan. Teknistä työtä, käsityötä sekä kuvaamataidon luokkia palveleva ilmanvaihtokonehuone on sijoitettu 
suoraan em. tilojen yläpuolelle rakennuksen toiseen kerrokseen. Pienemmän konehuoneen poistoilma tuodaan ulos konehuoneen 
julkisivusta.
Luokkasolujen ilmanvaihtokanavisto rakennetaan reunoilta rengaskanavaksi. Rengaskanavaratkaisulla saavutetaan tiloihin 
muuntojoustavuutta. Koneparit jaetaan vyöhykkeittäin niin, että tilaryhmille on omat koneensa, jolloin tilojen ilmastointia voidaan 
käyttää tarpeen mukaisesti. Koneiden tilakohtainen säätö toteutetaan CO2- ja lämpötilan mukaisella ohjauksella.
Tuloilmakoneet varustetaan EU7 – suodattimilla, lämmitys- ja jäähdytyspatterein sekä tehokkain lämmön talteenottolaittein. 
Lämmön talteenotossa käytetään roottoreita niissä konepareissa, joissa poistoilman luokka sen sallii. Moottoreina käytetään korkean 
hyötysuhteen EC-moottoreita (elektronisesti kommutoitu tasavirtamoottori).
Myös ns. likaisten tilojen (WC:t, siivouskomerot jne.) poistoilmasta otetaan lämpö talteen. Keittiön rasvahuuvissa käytetään 
puhdistustekniikkaa, joka mahdollistaa lämmön talteenoton nestekiertoisella patterilla. Ilmanvaihtokoneet ja -kanavat mitoitetaan 
niin väljiksi, että laitoksen SFp – luku jää alle kahden.

Vesi ja viemäri
Rakennuksessa on sisäpuolinen vedenpoistojärjestelmä. Katolta tulevat sadevedet kerätään talteen rakennuksen alle sijoitettavaan 
säiliöön. Talteen kerättyä sadevettä voidaan käyttää hyödyksi viereisellä jalkapallokentällä. 

LAAJUUSLASKELMA:
hyötyala: 5366 hym²
teknisten tilojen huoneala: 390 hum²
liikennetilojen huoneala: 1280 hum² 
bruttoala: 7750 br-m²
arvioitu kerrosala: 7360 m²
tilavuus: 35170 m³
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IV-KAAVIO PIHA-ALUEIDEN TILAN JAKO KAAVIO

KUMPUPIHA
toimintamaisema
leikki
mielikuvitus
tasapainoilu, kiipeily
pelit

TULOAUKIO 
edustusaukio
saapuminen
tapaaminen

VIHERTERASSI
opetus- ja kokoontumistila
rauhoittuminen
luontoaiheet

TERASSIPIHA
leikki
kumpuaiheet
oleskelu
ulkopelit

PIHA-AUKIO
tasainen pinta
oleskelu
kokoontuminen

SELITYKSET
TK tuloilmakone
PK poistoilmakone
KS lisäaikapainike
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näkymä pihalle

yhteys välituntipihalle

koetilanne

YHTEISÖLLISYYS
kotisolut liittyvät koulun muihin tiloihin oppistorin 
välityksellä

MUUNTOJOUSTAVUUS
opetustilojen vyöhyke voidaan jakaa monella tavalla eri 
kokoisiin tiloihin. Tiloja voidaan jakaa myös kevyemmillä 
elementeillä

VISUAALINEN YHTENÄISYYS
Oppimistorilta on hyvä näköyhteys kaikkiin solun 
opetustiloihin

kengät pois

aamun avaus

taukojumppa

tehdään yhdessä

tutkiva oppiminen

hyvät luonnonvalo-olosuhteet mahdollista-
vat energiatehokaan valaistuksen

opettajatiimit

ryhmätyöpaja

erilaiset oppijat

POHJAPIIRROSOTE  kotisolu 1:100AKSONOMETRINEN KAAVIO  kotisolu 1:100

NÄKYMÄ AULASTA
Katsomonakin toimiva pääporras johtaa toiseen kerrokseen kirjastolehterille, josta avautuvat näkymät niin näyttämölle kuin ulos pihalle. Kirjastoparven reunaan porrastetut istumapaikat toimivat kirjaston lukupaikkoina 

sekä katsomona näyttämön suuntaan.

1:200
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LEIKKAUS  A-A 1:200

TÄRKEIMMÄT RAKENNETYYPIT

 US1
      130 mm 1      Poltettu tiili
      80 mm 2      Tuuletusrako
       30 mm 3      Tuulensuoja ja lämmöneriste, lambda d ≤ 0.031. Esim. ISOVER RKL-31 Facade
      250 mm 4      Lämmöneriste, lambda d ≤ 0.032. Esim. ISOVER KL 32-250
      150 mm 5      Teräsbetoni
 6      Pintamateriaali ja -käsittely

 Toteutus- ja suunniteluohjeet:
 - ruostumattomat tiilisiteet 4 kpl/m², kiinnitysosat ja ruuvit RST
 - tiilimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat jne. rakennepiirustusten mukaan
 - tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
 - veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen päältä rak.suun. ohjeen mukaan
 - muuraustyön aikana alimmasta tiilikerroksesta joka 3. tiili pois tuuletus raon puhdistuksen takia
 - mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, 4 kpl/m²
 - tuulensuojamineraalivillan saumaus typpihyväksynnän mukaan saumausteipillä
 - mineraalivillalevyjen saumat limitettynä  ≥ 100 mm

 Lämmönläpäisykerroin: 0.15 W/m²K, SRM C3 vaatimus 0.17

1 2 3 4 65

 YP2 
 Terassikansi

       80 mm 1      Luonnonkivilaatoitus + kiinnityslaasti
   ≥120 mm 2      Teräsbetonilaatta, BY45 luokka A-1-45, rasitusluokka XC3, XC4, XD3, XF4
         Raudoitus: keskeinen verkko 8-150 B500K+2T12 reunoilla
 3      Suodatinkangas, käyttöluokka I, limitys ≥ 200 mm
70+70+70 mm 4      Lämmöneriste, suulakepuristettu polystyreeni (esim. Finnfoam FI500), lambda d=0,036
      5 mm 5      Salaoja, Enkadrain S5004C/T110PP
 6      Vedeneristys kumibitumikermeillä, käyttöluokka VE80R, BTL2+BTL2+BTL2,
         K-MS 170/3000+
         K-MS 170/3000+
         K-MS 170/3000
   0...100 mm 7      Kallistusbetoni
     320 mm 8      Ontelolaatta
 9      Pintamateriaali ja -käsittely

 Käytön rajoitukset ja huomautukset:
 - lämmöneristyslevyjen saumat limittäin
 - kermit kiinnitetään kauttaaltaan bitumilla liimaten (vähintään 1.5kg/m²) tai hitsaten
 - vedeneristys suojataan välittömästi

 Lämmönläpäisykerroin: 0.14 W/m²K, SRM C3 vaatimus 0.09

1

2
3

4

6

8

9

5
7

 YP1
 1      Sirotepinta pintakermissä
 2      Vedeneristys, käyttöluokka VE80 kumibitumikermit, vedeneristys VE1
        410 mm 3      Mineraalivillaeristys, Esim. Paroc Oy / ROB 50t - 50 mm
   +   ROB 30g - 180 mm
   +   ROB 30 - 180 mm
         mekaaninen kiinnitys ja tuuletus rakennesuunnitelmien mukaan
 4      Höyrysulku, kumibitumikermi
        20 mm 5      Kallistusbetoni, puuhierto ( ≥ 1:40)
         ... mm 6      Ontelolaatta rakennepiirrustusten mukaan
 7      Pintamateriaali ja -käsittely

 Käytön rajoitukset ja huomautukset:
 - jiireissä vedeneristys, käyttöluokka VE80
 - rakenteen tuuletus (räystäät, alipainetuulettimet) erillissuunnitelmien mukaan
 
 Palonkestoluokka: REI60
 Palonkestoluokka: (Katteella), broof (t2)

 Lämmönläpäisykerroin: 0.09 W/m²K, SRM C3 vaatimus 0.09
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5
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      250 mm 4      Lämmöneriste, lambda d ≤ 0.032. Esim. ISOVER KL 32-250
      150 mm 5      Teräsbetoni
 6      Pintamateriaali ja -käsittely

 Toteutus- ja suunniteluohjeet:
 - ruostumattomat tiilisiteet 4 kpl/m², kiinnitysosat ja ruuvit RST
 - tiilimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat jne. rakennepiirustusten mukaan
 - tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
 - veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen päältä rak.suun. ohjeen mukaan
 - muuraustyön aikana alimmasta tiilikerroksesta joka 3. tiili pois tuuletus raon puhdistuksen takia
 - mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, 4 kpl/m²
 - tuulensuojamineraalivillan saumaus typpihyväksynnän mukaan saumausteipillä
 - mineraalivillalevyjen saumat limitettynä  ≥ 100 mm

 Lämmönläpäisykerroin: 0.15 W/m²K, SRM C3 vaatimus 0.17

1 2 3 4 65

 YP2 
 Terassikansi

       80 mm 1      Luonnonkivilaatoitus + kiinnityslaasti
   ≥120 mm 2      Teräsbetonilaatta, BY45 luokka A-1-45, rasitusluokka XC3, XC4, XD3, XF4
         Raudoitus: keskeinen verkko 8-150 B500K+2T12 reunoilla
 3      Suodatinkangas, käyttöluokka I, limitys ≥ 200 mm
70+70+70 mm 4      Lämmöneriste, suulakepuristettu polystyreeni (esim. Finnfoam FI500), lambda d=0,036
      5 mm 5      Salaoja, Enkadrain S5004C/T110PP
 6      Vedeneristys kumibitumikermeillä, käyttöluokka VE80R, BTL2+BTL2+BTL2,
         K-MS 170/3000+
         K-MS 170/3000+
         K-MS 170/3000
   0...100 mm 7      Kallistusbetoni
     320 mm 8      Ontelolaatta
 9      Pintamateriaali ja -käsittely

 Käytön rajoitukset ja huomautukset:
 - lämmöneristyslevyjen saumat limittäin
 - kermit kiinnitetään kauttaaltaan bitumilla liimaten (vähintään 1.5kg/m²) tai hitsaten
 - vedeneristys suojataan välittömästi

 Lämmönläpäisykerroin: 0.14 W/m²K, SRM C3 vaatimus 0.09
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   +   ROB 30g - 180 mm
   +   ROB 30 - 180 mm
         mekaaninen kiinnitys ja tuuletus rakennesuunnitelmien mukaan
 4      Höyrysulku, kumibitumikermi
        20 mm 5      Kallistusbetoni, puuhierto ( ≥ 1:40)
         ... mm 6      Ontelolaatta rakennepiirrustusten mukaan
 7      Pintamateriaali ja -käsittely

 Käytön rajoitukset ja huomautukset:
 - jiireissä vedeneristys, käyttöluokka VE80
 - rakenteen tuuletus (räystäät, alipainetuulettimet) erillissuunnitelmien mukaan
 
 Palonkestoluokka: REI60
 Palonkestoluokka: (Katteella), broof (t2)

 Lämmönläpäisykerroin: 0.09 W/m²K, SRM C3 vaatimus 0.09
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       30 mm 3      Tuulensuoja ja lämmöneriste, lambda d ≤ 0.031. Esim. ISOVER RKL-31 Facade
      250 mm 4      Lämmöneriste, lambda d ≤ 0.032. Esim. ISOVER KL 32-250
      150 mm 5      Teräsbetoni
 6      Pintamateriaali ja -käsittely

 Toteutus- ja suunniteluohjeet:
 - ruostumattomat tiilisiteet 4 kpl/m², kiinnitysosat ja ruuvit RST
 - tiilimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat jne. rakennepiirustusten mukaan
 - tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
 - veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen päältä rak.suun. ohjeen mukaan
 - muuraustyön aikana alimmasta tiilikerroksesta joka 3. tiili pois tuuletus raon puhdistuksen takia
 - mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, 4 kpl/m²
 - tuulensuojamineraalivillan saumaus typpihyväksynnän mukaan saumausteipillä
 - mineraalivillalevyjen saumat limitettynä  ≥ 100 mm

 Lämmönläpäisykerroin: 0.15 W/m²K, SRM C3 vaatimus 0.17
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 Terassikansi

       80 mm 1      Luonnonkivilaatoitus + kiinnityslaasti
   ≥120 mm 2      Teräsbetonilaatta, BY45 luokka A-1-45, rasitusluokka XC3, XC4, XD3, XF4
         Raudoitus: keskeinen verkko 8-150 B500K+2T12 reunoilla
 3      Suodatinkangas, käyttöluokka I, limitys ≥ 200 mm
70+70+70 mm 4      Lämmöneriste, suulakepuristettu polystyreeni (esim. Finnfoam FI500), lambda d=0,036
      5 mm 5      Salaoja, Enkadrain S5004C/T110PP
 6      Vedeneristys kumibitumikermeillä, käyttöluokka VE80R, BTL2+BTL2+BTL2,
         K-MS 170/3000+
         K-MS 170/3000+
         K-MS 170/3000
   0...100 mm 7      Kallistusbetoni
     320 mm 8      Ontelolaatta
 9      Pintamateriaali ja -käsittely

 Käytön rajoitukset ja huomautukset:
 - lämmöneristyslevyjen saumat limittäin
 - kermit kiinnitetään kauttaaltaan bitumilla liimaten (vähintään 1.5kg/m²) tai hitsaten
 - vedeneristys suojataan välittömästi

 Lämmönläpäisykerroin: 0.14 W/m²K, SRM C3 vaatimus 0.09
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 2      Vedeneristys, käyttöluokka VE80 kumibitumikermit, vedeneristys VE1
        410 mm 3      Mineraalivillaeristys, Esim. Paroc Oy / ROB 50t - 50 mm
   +   ROB 30g - 180 mm
   +   ROB 30 - 180 mm
         mekaaninen kiinnitys ja tuuletus rakennesuunnitelmien mukaan
 4      Höyrysulku, kumibitumikermi
        20 mm 5      Kallistusbetoni, puuhierto ( ≥ 1:40)
         ... mm 6      Ontelolaatta rakennepiirrustusten mukaan
 7      Pintamateriaali ja -käsittely

 Käytön rajoitukset ja huomautukset:
 - jiireissä vedeneristys, käyttöluokka VE80
 - rakenteen tuuletus (räystäät, alipainetuulettimet) erillissuunnitelmien mukaan
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 Palonkestoluokka: (Katteella), broof (t2)

 Lämmönläpäisykerroin: 0.09 W/m²K, SRM C3 vaatimus 0.09
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JULKISIVU  etelään 1:200

1. 

2. 

2. 

3. 6. 

5. 

4. 

HAMPURINKUJA

HYVÄNTOIVONKATU

1. 

2. 

2. 

4. 
3. 

3. 

5. 

1. 

JULKISIVU  länteen 1:200

LÄNSISATAMANKUJA

BUNKKERINKUJA

Materiaalit
1. tiili, eri sävyjä
2. lasi
3. julkisivulasi, silkkipainettu
4. kupari
5. lasitettu tiili
6. pergolarakenne , köynnös

1:400

1:400

1:400
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NÄKYMÄ KIRJASTOSTA
Kotisolujen välittömään yhteyteen sijoittuvia kerrosten aulatiloja ja kirjastoa voidaan luontevasti käyttää opiskeluun solujen jatkeena. Kustakin solusta on suora yhteys välituntipihalle omaa porrasta pitkin.

JULKISIVU  pohjoiseen 1:200HAMPURINKUJA

HYVÄNTOIVONKATU

Materiaalit
1. tiili, eri sävyjä
2. lasi
3. julkisivulasi, silkkipainettu
4. kupari
5. lasitettu tiili
6. pergolarakenne, köynnös
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JULKISIVU  itään 1:200

LÄNSISATAMANKUJA BUNKKERINKUJA
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