Kestävä Kivitalo -palkinto 2017

Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu 14
– kunniamaininta

Saga Palvelutalon uudisosan
suunnittelusta
Leena-Kaisa Simola, toimittaja

Espoon Saunalahteen valmistunut Espoon
Asunnot Oy:n 115 asunnon Magneettikatu 14
-kiinteistö näyttää, miten rakennuksen voi
suunnitella ja toteuttaa laadulla – sekä korkotukilainalla.
Kolmesta kuusikerroksisesta rakennuksesta
koostuva Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu
14 herättää huomiota muodoillaan ja yksityiskohdillaan. Keskiöön jäävää puhdaslinjaista
kaaritaloa reunustavat niin materiaaleiltaan
kuin muodoiltaankin persoonalliset pistetalot.
Kohteesta aistii heti, että se on huolella
suunniteltu ja toteutettu.
– Lähtökohtana oli suunnitella mahdollisimman hyvä asuinkortteli ja käyttää kestäviä
materiaaleja. Eri osapuolet muodostivat suunnittelusta toteutukseen tiimin, jonka työskentelyssä oli innostunut henki, kertoo arkkitehti
SAFA Veikko Mäkipaja Arkkitehdit Hannunkari
& Mäkipaja Oy:stä.
Näin lopputuloksena on kestävän kehityksen periaattein rakennetut asuinkerrostalot,
joiden välipohjat ja julkisivut on paikalla
rakennetut. Rakennuksen kantavat seinät ovat
betonielementtejä. Julkisivujen sisäkuoret ovat
betonielementtejä, ulkopinta pääosin rapattu
ja esimerkiksi autohallin julkisivuelementtejä
on elävöitetty graafisella betonilla. Pistetaloissa
on yläkerrosten julkisivuissa käytetty myös
sinkkipeltiä.
Useiden eri laatutekijöiden ansiosta kohteelle myönnettiin vuoden 2017 Kestävä Kivitalo
-palkinto.

Kohteen pääurakoitsijana toimi Lujatalo Oy
ja rakennesuunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Jonecon Oy.
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Muotoja ja tunnelmaa
Magneettikatu 14:n suunnittelu noudattaa
asemakaavaa, joka mahdollisti isot linjat ja
kaarevat muodot.
Arkkitehtonisessa toteutuksessa onkin
onnistuttu yksinkertaisin tehokeinoin luomaan moderni, mutta samalla ajaton lopputulos. Kahden pistetalon väliin jäävän kaarevan talon pyöreälinjaisuus on hienostuneella

Magneettikatu 14:n suunnittelu noudattaa asema-

kaavaa, joka mahdollisti isot linjat ja kaarevat muodot.
Rapattu julkisivu korostaa kaarevia valkoisia pin-

toja. Sisäkuoret julkisivuissa ovat betonielementtejä
ja ensimmäisen kerroksen ulkomuuraus on tehty
tummalla Wienerbergerin Wasserstrich Zwart-tiilillä.
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Kaareva julkisivu muodostaa suojaisan sisäpihan.

tavalla otettu osaksi myös sisäpihanpuolen
julkisivuarkkitehtuuria, jossa rakennuksen
nurkkien pyöristetyt linjat yhdessä valkoisen
rappauksen kera henkivät funktionalistista
ajattomuutta.
– Rakennuksen plastisilla muodoilla on
saatu aikaan tiettyä flow-tunnelmaa, joka
yhdistää erityyppiset massat kokonaisuudeksi.
Kaareva julkisivu muodostaa sisäpihalle myös
eräänlaisen suojaisan sylin, Veikko Mäkipaja
luonnehtii.
Rakennuksen omaleimaista ilmettä lisäävät
pitkistä, mustista tiilistä muurattu pohjoisjulkisivun jalusta, sekä väritehosteiden käyttö
niin julkisivuissa kuin porrashuoneissakin.
Porrashuoneissa ilmettä tuovat värikkäät
stukkopinnat.
Pienenä, laadusta kertovana yksityiskohtana on lasiseinäiset hissit, joista avautuvat
näkymät monipuoliseen Saunalahteen.
Kaikki porrashuoneet on varustettu hissillä.
Kohteessa on kolme saunaosastoa, talopesula,
kuivaushuoneita sekä kerhotila. Irtaimistoa
varten on jokaista asuntoa kohden lämmin
varastokomero pohjakerroksessa sekä lisäksi
lämpimiä varastotiloja ulkoiluvälineitä varten.
Pysäköinti on järjestetty pihakannen alle
sijoittuvaan autohalliin, jossa on 74 autopaik-
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kaa. Lisäksi pihalla on muutama maantasoautopaikka.
Elinkaareltaan kestävää
Espoon Asunnot Oy painottaa uudistuotannossaan elinkaarikestävyyttä.
– Rakennuksen suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa elinkaariasiat ovat keskeisellä sijalla.
Suosimme tuotteita, joilla on mahdollisimman
pitkä, huoltovapaa elinkaari ja joiden korjaus on
helppoa sekä edullista, rakennuttamisjohtaja
Pirjo Räihä sanoo.
– Rakennuttajana arvostamme myös ajatonta arkkitehtuuria. Se sopii hyvin kestävän
rakentamisen tavoitteeseemme ja on useimmiten myös helposti ylläpidettävää.
Veikko Mäkipaja sanoo, että heidän toimistolleen hyvien rakennusmateriaalien valinta
on erittäin tärkeää.
– Kun suunnitellaan tehokas ja selkeä rakennus, voidaan kustannusten puitteissa käyttää
rakentamiseen laadukkaita materiaaleja.
Asukkaat arvostavat laatua
Pirjo Räihän mukaan Espoon Asunnot Oy:n
asukkaat arvostavat toki samoja asioita kuin
asukkaat yleensäkin, eli muun muassa hyviä ja
toimivia asuntopohjia sekä viihtyisiä yhteistiloja.

– Hyvä ääneneristävyys ja laadukkaat
materiaalit ovat asukkaille tärkeitä. Se, että
talo aravarahoitteisena vuokratalona ei erotu
ympäristöstä kuin korkeintaan paremmin
toteutettuna, on varmasti positiivinen asia
myös asukkaille.
Kaavallisesti ja kaupunkikuvallisesti vaativan kohteen saaminen ARA-kustannusrajoihin
on erittäin haastavaa, joskus jopa mahdotonta.
– Magneettikadun kohteessa onnistumisen
edellytyksenä ja takeena on ollut hyvä suunnittelu- ja toteutustiimi sekä niiden välillä toimiva
yhteistyö, Pirjo Räihä sanoo.
Kunniamaininta Saga Palvelutalon
uudisosan suunnittelulle
Kestävä Kivitalo -ryhmä myönsi kunniamaininnan Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinlinnalle
Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevan Saga
Palvelutalon uudisosalle tunnustuksena laadukkaasta ja innovatiivisesta suunnittelusta paikalla rakentamisen eri osa-alueita hyödyntäen.
Rohkea erilaisten materiaalien ja rakenneyksityiskohtien yhdistäminen perinteiseen
tiilirakentamiseen tekee rakennuksesta persoonallisella tavalla mieleenpainuvan, mutta
samalla se on harmoninen ja ympäristöönsä
hyvin istuva. Uudisosan arkkitehtisuunnitte-
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Iltavalaistuksessa.
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11 Magneettikatu 14:n autohallin julkisivuelementtejä on elävöitetty väribetonilla ja pikselimäisellä

lusta vastasi Arkkitehtitoimisto Cederqvist &
Jäntti Arkkitehdit Oy.

ruudutuksella graafisen betonin keinoin. Pistetaloissa on yläkerrosten julkisivuissa on käytetty myös
sinkkipeltiä. Pihasuunnittelussa huomioitiin pihan
toiminnoissa myös hulevesikaivojen sijainti ja erilaiset
viljelypaikat.
12 Kestävä Kivitalo kunniamaininta myönnettiin
Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinlinnalle Munkkiniemessä sijaitsevan Saga Palvelutalon uudisosalle
tunnustuksena laadukkaasta ja innovatiivisesta
suunnittelusta paikalla rakentamisen eri osa-alueita
hyödyntäen.

Kestävä Kivitalo -palkinto
Kestävä Kivitalo -palkinto myönnetään yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet
laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen. Toiminnalle luotiin suuntaviivat vuonna 1994 Rudus
Oy:n (silloinen Lohja Rudus) aloitteesta. Kestävä Kivitalo -ryhmän yhteistyöyritykset ovat
Rudus Oy, Wienerberger Oy Ab, Betoniteollisuus ry, Celsa Steel Service Oy, Peri Suomi Ltd
Oy ja Finnsementti Oy.
Vuoden 2017 palkinnon
saivat Espoon Asunnot Oy /
Magneettikatu 14:n toteuttajat:
Pääsuunnittelija: Arkkitehdit Hannunkari &
Mäkipaja Oy
Rakennuttaja: Espoon Asunnot Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto
Jonecon Oy
Urakoitsija: Lujatalo Oy
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Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu 14
Rakennuttaja: Espoon Asunnot Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto
Jonecon Oy
Pääurakoitsija: Lujatalo Oy
Julkisivut: paikallamuuratut ja pääosin
rapatut
Välipohjat: paikallavaletut
Kantavat seinät: betonielementtejä
Kokonaiskerrosala: 9 480 k-m2
Asuntojen kerrosala: 6 900 k-m2, 115 asuntoa
Yhteistiloja, lämmintä tilaa 1 800 m2
Autohalli: 2 230 m2
Kestävä Kivitalo -palkinto 2017
Lisätietoja:
http://www.kivitalo.fi
Kestävä Kivitalo -ryhmä
Projektipäällikkö Pentti Lumme
0400 107 231
penttilumme@gmail.com
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Betoniset runkorakenteet ja
vesitiivistä betonia
Lujatalon vastaava mestari Ari Mohell esitteli
työmaata ja talon betonirakenteita heinäkuussa
2015, jolloin perustukset olivat juuri valmiina ja
runkoa alettiin nostaa: ”Talossa on betonielementtirunko ja paikallavaluholvit, parkkihallissa
on jännitetty 1-luokan betonirakenne. Julkisivut
muurataan paikalla ja rapataan vaaleiksi”.
Saunalahden maaperä on hyvin vaihtelevaa,
joten Magneettikatu 14:ssä kaikki perustukset
paalutettiin ja piha-alueet stabiloitiin.
Valmisbetonia Magneettikatu 14:n työmaalla tarvittiin noin 5500 kuutiota. Sen toimitti Ruskon Betoni läheiseltä Kivenlahden
valmisbetoniasemalta.
Pohjaveden nousun estävät kapillaarikatkot
tehtiin Magneettikadun kohteessa Muottikolmio Oy:n maahantuomilla Vandex -tuotteilla.
Perustusten vesitiiviys varmistettiin Vandex
Superilla, joka levitettiin työmaalla valetulle
rakenteelle kuivasirotteluna välittömästi, kun
betoni alkoi sitoutua. Jauhe työstettiin betonin

Betonin vesitiiviys varmistettiin Vandex
AM10 -lisäaineella, joka sekoitettiin betoniin
jo valmisbetoniasemalla.
”Työmaan kannalta kätevä betonin lisäaine
oli minulle uusi tuttavuus”, Ari Mohell kertoi.
”Työmaalla se ei aiheuta mitään lisätyövaiheita.
Päinvastoin: esimerkiksi bitumisivelyä ei AM10:n
ansiosta tarvita.”
Ruskon Betonille AM10 oli tuolloin vielä
uusi tuttavuus. Valmisbetonitehtaalle se on
yksi jauhemainen lisäaine monien muiden
joukossa. Erityistä, muttei erikoista on se, että
kun kyseessä on pienet määrät, punnitus ja
annostelu myllyyn tehdään tehtaalla käsityönä.
Isojen nestemäisten peruslisäaineiden annostelut tehdään tämän päivän valmisbetonitehtaalla
kokonaan automatiikan kautta.
Lähde: Muottikolmio Oy
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni
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pintaan käsin hiertämällä.

26

4

2017

Kestävä Kivitalo -palkinto 2017 Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu 14

14

13-14

Magneettikatu 14 Saunalahdessa muodostaa
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Työmaa vuonna 2015, kun sokkelit alkavat

valmistua.

Muottikolmio Oy

Muottikolmio Oy

ilmeikkään kokonaisuuden.
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Durable Stone House Awards to an
apartment block and a sheltered
accommodation building
The annual Durable Stone House Award was
distributed to the Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu 14 housing project completed in Espoo. It
comprises three six-storey buildings with a total
of 115 apartments. Saga Palvelutalo, a sheltered
accommodation unit in Helsinki, was awarded
an honorary mention.
Magneettikatu 14 features a curved building
of clean lines, bordered by point-access blocks
characterised by distinctive materials and forms.
The round lines of the curved building between
the two point-access blocks are repeated also in
the architecture of the facade facing the inner
courtyard. The rounded lines of the corners of
the building, together with the white plaster,
create an impression of functional timelessness.
The intermediate floors and the facades of
the apartment blocks were built in situ. The
load-bearing walls are precast concrete panels.
The internal shells of the facades are precast concrete units, mostly with plaster facing. Graphic
concrete has been used to enliven the facade
units of the parking garage. On the upper floors

of the point-access blocks, the facades feature
also galvanised sheet metal.
The distinctive expression of the building
is emphasised by the base wall of the northern
facade built from long, black bricks, as well as
the use of accent colours on the facades, and in
the staircases where coloured stucco surfaces
are used.
The boldness of a new building part with
different materials and structural details
combined with traditional brick construction
makes sheltered housing unit Saga Palvelutalo
unique and memorable, while at the same time
the building is harmonious and well adapted
to its surroundings.
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