
KYLMÄN JA LÄMPIMÄN TILAN VÄLINEN RAJAPINTA 

CHRISTIAN KEREZIN ARKKITEHTUURISSA

Aalto-yliopisto
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Arkkitehtuurin koulutusohjelma
Kandidaatintyö

30.11.2022
Kaisa Vehkaperä

Kuva 1 Christian Kerez  -Apartment Building in Forsterstrasse, Zürich 2003



Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO
www.aalto.fi

Tekniikan kandidaatin opinnäytteen tiivistelmä

Tekijä Kaisa Vehkaperä

Työn nimi Kylmän ja lämpimän tilan välinen rajapinta Christian Kerezin arkkitehtuurissa

Laitos Arkkitehtuurin laitos

Koulutusohjelma Arkkitehtuurin koulutusohjelma

Vastuuopettaja Anne Tervo

Työn ohjaaja Esa Ruskeepää

Vuosi 2022                   Sivumäärä 20                           Kieli suomi

Avainsanat Christian Kerez, kylmäsilta, massiivirakenne, arkkitehtuuri

Onnistuneen detaljisuunnittelun avulla luodaan kestävää arkkitehtuuria. Materiaalivalinnoilla on 
tärkeä rooli niin rakenteita kuin ulkoasua suunniteltaessa. Christian Kerez on sveitsiläinen arkkiteh-
ti, jolla on kyky luoda yksinkertaiselta näyttäviä rakennuksia. Nämä rakennukset ulkomuodostaan 
huolimatta sisältävät paljon tarkkaa suunnittelutyötä ja taitoa.

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan sitä, miten kylmän ja lämpimän tilan välinen rajapinta on toteu-
tettu Kerezin projekteissa. Aihetta tutkitaan Kerezin suunnittelemien rakennusten pohjalta, jotka 
edustavat hänelle ominaista pelkistettyä tyyliä. Tämän työn kannalta erityisen olennaista on tutkia 
rakenteita detaljipiirustusten kautta, joiden avulla voidaan ymmärtää, mitä pelkistetty ulkomuoto 
vaatii.

Opinnäytetyö koostuu johdannon lisäksi kolmesta luvusta. Aluksi tutkitaan Kerezin töissä ilmeneviä 
rakenteellisia haasteita perehtymällä kolmeen eri massiivirakennetyyppiin. Sen jälkeen siirrytään 
tutkimaan aihetta kolmen esimerkkityön avulla. Viimeisessä luvussa kootaan yhteen johtopäätök-
set.

Opinnäytetyön johtopäätöksistä ilmenee, että kylmän ja lämpimän tilan välisen rajapinnan to-
teuttamiseen on olemassa niin rakenteellisia kuin abstrakteja materiaaleilla saavutettavia keinoja. 
Rakenteellisen rajapinnan toteutuksessa haasteet suunnitellaan materiaalin, rakenteen sekä raken-
nuksen koon mukaisesti. Opinnäytetyön pohjalta voidaan myös todeta erilaisten massiivirakentei-
den hyödyt, kuten yksiaineisuus, riskipaikkojen minimointi sekä paljaan ulkoasun luoma ”rehelli-
nen” kokonaisuus.

Tässä opinnäytetyössä arkkitehdin omilla ajatuksilla ja tavoitteilla on ollut suuri rooli. Erityisesti 
johdanto- sekä kohteet-luvuissa teksti pohjautuu lähteisiin, jotka sisältävät enimmäkseen Kerezin 
omia ajatuksia. Aihetta on pyritty käsittelemään monipuolisesti opinnäytetyön asettamissa rajoissa 
sitä pohjustamalla sekä tutkimalla esimerkkikohteiden kautta. 
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Space is all encompassing, and not just literally. Architecture is a medium that you can walk into, a 

medium that embraces you and that you can move around in. It’s a medium that you have to look 

at it from all different angles, and one that captures you completely.

  – Kerez, El Croquis, 2009

In the built definition of space, all aspects of architecture come together to form and qualify an 

indissoluble unit. But they have meaning only in as far as they describe the limits of architectural 

space. Only in the context of the architectural space does each element of building acquire mean-

ing. Details exist only as parts of the building taken as a whole. This gives me hope that even a very 

simple and banal detail can have meaning- but not in and of itself.

 – Kerez, El Croquis, 2016



1 JOHDANTO

Christian Kerez on vuonna 1962 Venezuelassa syntynyt arkkitehti, professori sekä arkkitehtuuriva-
lokuvaaja. Syntymäpaikastaan huolimatta hänen työnsä keskittyy suureksi osaksi Sveitsiin, johon 
hän avasi oman arkkitehtitoimistonsa vuonna 1993. Hän on tehnyt töitä muotoilun ja arkkitehtuu-
rin professorina Sveitsin teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 2001. (El Croquis, 2016, s. 6.) Kerez 
on suunnitellut uransa aikana muun muassa lukuisia asuintaloja sekä koulurakennuksia, toimistora-
kennuksia ja taidemuseoita.

Kandidaatintyössäni tutkin Christian Kerezin betoniarkkitehtuuria. Hänen suunnittelemiaan raken-
nuksia yhdistää usein materiaalin jatkuvuus tilojen välillä sekä ulkomuoto, joka näyttää ulkopuoli-
selle katsojalle pelkistetyltä. El Croquis -julkaisussa (2009) Kerez ilmaisee tavoitteensa luoda jotain, 
joka on arkkitehtonisesti ymmärrettävää. Hän näkee arkkitehtuurin kokemuksellisena taiteen 
välineenä, jossa ihmisellä on mahdollisuus kulkea ja kokea. Kerezin mukaan juuri tämä on arkkiteh-
tuurin heikkous. Se on täysin ihmisten armoilla ja niin ollen määritelty ulkopuolisten vaikutusten 
mukaisesti. (El Croquis, 2009, s. 11.)

Kandidaatintyössäni keskityn erityisesti tutkimaan, miten Kerezin arkkitehtuurissa materiaali ”jat-
kuu” sisätiloista ulos luoden lähes saumattoman rajapinnan tilojen välille. Lähestyn aihetta erityi-
sesti teknisten detaljipiirustusten kautta ja tavoitteenani on niiden pohjalta tutkia, kuinka paljon 
suunnittelutyötä ja taitoa tarvitaan yksinkertaiselta näyttävän ulkomuodon saavuttamiseksi. Sen 
lisäksi tavoitteenani on nostaa esiin valituissa rakennuksissa ilmeneviä tyypillisiä haasteita ja sitä, 
miten ne on ratkaistu. Tiivistän kandidaatintyöni yhteen tutkimuskysymykseen: Miten kylmän ja 
lämpimän tilan välinen rajapinta on toteutettu Christian Kerezin arkkitehtuurissa?

Tutustuin Kereziin ja hänen arkkitehtuuriinsa hieman toisena lukuvuotena opiskellessani Aalto-yli-
opistossa. Tein kurssitehtävän One Wall housesta, joka on yksi Kerezin tunnetuimmista projekteis-
ta. Pidän hänen arkkitehtuuriaan kiinnostavana ja ajatuksia herättävänä. Toivon tämän kandidaatin-
työn myötä oppivani lisää erityisesti detaljipiirustusten ymmärtämisestä sekä sitä kautta tuomaan 
jotain uutta omaan suunnittelutyöhöni tulevia projekteja varten.

Kandidaatintyöni on kirjallisuuskatsaus. Tutkin aihetta perehtyen Christian Kerezin arkkitehtuuriin 
ja siitä julkaistuun kirjallisuuteen. Rajaan näkökulmaani keskittymällä kolmeen projektiin, joissa 
valittu tutkimuskysymys on erityisen aiheellinen. Valittujen rakennusten päämateriaaleina ovat 
betoni, lasi ja teräs. Kaikkia valittuja kohteita yhdistää materiaalin jatkuvuus sekä yksinkertaiselta 
näyttävä ulkomuoto. Kereziä ja hänen projektejaan tutkittaessa olen pyrkinyt käyttämään lähteitä, 
joiden perustana ovat arkkitehdin omat mielipiteet ja näkemykset. Tämä mahdollistaa arkkitehdin 
töiden kuvailun ja suunnitteluprojektien taustoituksen kertomisen tekijän omin sanoin, mikä on 
merkityksellistä minulle tutkijan näkökulmasta. 

Työni rakentuu johdannon lisäksi kolmesta luvusta. Johdannon jälkeen lähestyn aihetta pohjusta-
malla Kerezin arkkitehtuurissa ilmeneviä teknisiä haasteita, kuten kylmäsillan syntymistä rakenteis-
sa. Kerron, mikä on kylmäsilta ja miten se vaikuttaa eri materiaaleista valmistettuihin rakenteisiin. 
Seuraavassa luvussa käsittelen tutkimuskysymystä Kerezin tuotannosta valikoitujen projektien 
avulla. Tähän tutkimukseen olen valinnut kolme projektia, joista jokainen edustaa Kerezille tyy-
pillisiä arkkitehtonisia elementtejä. Viimeisessä luvussa kokoan yhteen työni pohjalta syntyneitä 
johtopäätöksiä.
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2 KYLMÄSILTA
Tässä luvussa käsitellään arkkitehtuurin rakenteellisia haasteita. Rakenteiden ja detaljien suunnit-
telu on perusta kestävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Tyypillinen rakenteissa ilmenevä haaste 
on kylmäsillan syntyminen. Mikä on kylmäsilta ja miten se huomioidaan suunnittelussa? Aihetta 
käsitellään erilaisten materiaalien ja rakennetyyppien näkökulmasta. Kylmäsillan ja eri materiaalien 
ominaisuudet ovat tärkeitä ymmärtää, jotta saadaan mahdollisimman hyvä ymmärrys myöhemmis-
sä luvuissa esiintyvistä Kerezin projekteista.

Yksiaineinen ilme rakennuksessa vaatii tarkkaa suunnittelua rakenteiden ja detaljien osalta. Kun 
sama materiaali jatkuu rakennuksen sisältä ulos, voi rakennuksen eri liitoskohtiin syntyä niin kut-
suttuja kylmäsiltoja. Schöckin (2015) mukaan kylmäsillat ovat rakenteiden yksittäisiä kohtia, joissa 
on viereisiä alueita suurempi lämpöhäviö. Kylmäsilta voi siis johtua puutteellisesta rakenteiden 
suunnittelusta tai materiaaleista, joilla on korkea lämmönjohtavuus. (Schöck Bauteile GmbH, 2015, 
s. 6.) Kylmäsillan haittoja ovat muun muassa lämpöhävikki ja kosteusvauriot, joilla on vaikutusta 
niin rakenteisiin kuin asukkaiden hyvinvointiin. Kylmäsillan estäminen suunnitellaan rakenne- ja 
materiaalikohtaisesti.

2.1. HIRSI

Puun lämmönjohtavuus on suhteellisen vähäinen puuaineksen huokoisuuden vuoksi (Puuinfo, 
2020b). Verrattuna esimerkiksi teräkseen, puuhun itseensä ei synny kylmäsiltaa sen matalan läm-
mönjohtavuuden ansiosta. Puurakenteiden liitoskohdat suunnitellaan aina tapauskohtaisesti, sillä 
puurakentamisessa ei ole yhtenäistä standardia kyseiseen asiaan (Puuinfo, 2020b).

Hirsirakentamisella on pitkä historia. Käytettynä sellaisenaan hirsi muodostaa rakennuksen sisäpin-
nan, kantavan rakenteen, lämmöneristyksen sekä ulkoverhouksen. Hirsien väliin jääviin saumoihin 
sijoitetaan tiiviste, joka ehkäisee ilmavuotojen syntymistä. (Puuinfo, 2020a.) Yksiaineisena raken-
teena hirsirakennuksiin ei synny kylmäsiltoja, kunhan rakenteiden liitoskohdat on ratkaistu oikealla 
tavalla. Yksi huomionarvoinen liitoskohta on esimerkiksi perusmuurin ja hirsirakenteen liittyminen 
yhteen. Tarpeeksi korkean perusmuurin päälle asennetaan kapillaarisen kosteuden nousun estävä 
bitumihuopakaista ja rakenne suojataan sadeveden aiheuttamilta vaurioilta erilaisin esimerkiksi 
erilaisin pellityksin tai pintakäsittelyaineiden avulla (Puuinfo, 2020a). Kaikista puurakennetyypeistä 
hirsi on ainoa, jossa sama materiaali jatkuu yksiaineisena sisältä ulos, muissa tapauksissa vaikutel-
ma luodaan verhoilun avulla.
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Kuva 2 Aslak Haanshuus Arkitekter - Holiday Home, Oslo/ Røros  1880-2017
 Hirsirakenne

1:20 Detalji

1. poimutettu teräs
    50/50 mm rimat
    48/100 mm puupalkit
    bitumikalvo
    kosteuden hajottaja
    250 mm kivivillaeriste
    60/100 mm puupalkit
    120/15 mm mäntylaudoitus

2. hirsiseinä:
    150/200 mm mänty 
    saumat tiivistetty villalla

3. laajennusliitin

4. kolminkertainen lasi
    kehys

6. penkki:
    40/70 mm mäntynasta
    150/200 mm nelikulmainen mänty

7. 120/22 mm mäntylankku
    50 mm kivivillaeriste
    36/50 mm rimat
    150 mm kivivillaeriste
    48/150 mm palkit

8. 150/150 mm palkki

9. Ø200 mm teräsbetoniperusta
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2.2 TIILI

Hirsirakentamisen tavoin myös massiivitiilirakentamisella on pitkät perinteet. Tiilestä voidaan 
muurata kantavia rakenteita pientaloista aina kerrostaloihin saakka. Tiilirakentamisen yleistyessä 
massiiviset seinät tehtiin usein hyvin paksuiksi. Välipohjien ja katon kannatus olisi toteutunut ka-
peammillakin seinillä, mutta paksuutta tarvittiin lämmöneristeeksi. (Väisänen & Huttunen, 2003, s. 
27.) Massiivitiilitalon ulkoseinät koostuivat 2-kiven muurista noin 1930- luvulle saakka (Neuvonen, 
Mäkiö & Malinen, 2002, s. 53). Väisäsen ja Huttusen mukaan massiivirakenteinen tiiliseinä ei tarvit-
se erillistä eristekerrosta, koska tiilessä olevat huokoset sisältävät ilmaa. Massiivimuurattu tiiliseinä 
ei kuitenkaan täytä nykypäivän lämmöneristysvaatimuksia, joten sitä käytetään kantavan rakenteen 
sijasta enimmäkseen julkisivumateriaalina. (Väisänen & Huttunen, 2003, s. 6, 40.)

Kuva 3 2-kiven täystiilimuuri 
Asuinkerrostalojen yleisin ulkoseinärakenne Suomessa 1940-luvulle saakka

Massiivitiilirakenne
Aksonometria

Tiilirakentamisen uusin muoto tänä päivänä on 
kennoharkoista koostuva rakenne. Kennohar-
koista koottu rakenne ei vaadi ollenkaan erillistä 
eristekerrosta, sillä sen toimintaperiaate perus-
tuu kennomaisen rakenteen sisään jäävään 
ilmaan. Yksiaineiseen rakenteeseen ei synny 
materiaalien liitoskohtien aiheuttamia 
riskipaikkoja tai kylmäsiltoja. (Tiili-info, 
2022.)
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2.3 BETONI

Väisäsen (2010) mukaan betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali. Se on rakennusmate-
riaalina kestävä ja monipuolinen. Betonia syntyy sekoittamalla yhteen kiviainesta, sideainetta ja 
vettä. Tavallisin sideaine on sementti. (Väisänen, 2010, s. 14–15, 21.) 

Hanses (2015) kuvailee betonin lämmönjohtavuusominaisuuksia vaihteleviksi, sillä ne riippuvat 
käytetyistä ainesosista sekä niiden sekoitussuhteista. Tyypillisistä ainesosista koostuvalla betonilla 
on kuitenkin korkea lämmönjohtavuuskyky. Tämä tarkoittaa sitä, että betonin yhteyteen tulee si-
joittaa erillinen eristekerros. Betoniseoksia voi myös muokata eri tarpeisiin sopiviksi, jolloin yksiai-
neinen rakenne on mahdollinen. (Hanses, 2015, s. 20–21.)

9

El Croquis’ssa (2011) esitellään vuonna 2008 valmistunut raken-
nus, joka on rakennettu käyttäen ainoastaan betonia. Rakennuk-
sen suunnittelija Valerio Olgiati halusi luoda monoliittisen koko-
naisuuden käyttämällä vain yhtä rakennusmateriaalia. (El Croquis, 
2011, s. 115, 121.) Wieserin (2008) mukaan vaalea paikallavalettu 
betonirakenne luo saumattoman kokonaisuuden. Rakennuksen 
ulkoseinät on valmistettu eristävästä betonista, jossa eristävä 
ominaisuus syntyy kiviaineksen korvaavilla vaahtolasirakeilla sekä 
vulkaanisilla savirakeilla. (Wieser, 2008, s. 24–25.) 

Kuva 4 Valerio Olgiati - National Park Center, Zernez 2008
Massiivibetonirakenne
1:20 Detalji



3 KOHTEET

3.1 APARTMENT BUILDING IN FORSTERSTRASSE

Sveitsiin vuonna 2003 valmistunut asuintalo edustaa Kerezille hyvin ominaista tyyliä. Viiteen ker-
rokseen jakautuva avoin rakenne luo kokonaisuuden, jossa on havaittavissa voimakkaita kontrasteja 
niin materiaalien kuin tilojen välillä. Rakennuksen päämateriaaleina on käytetty betonia ja lasia. El 
Croquis (2009) kuvailee kiinteitä, betonisia seinälevyjä rakennuksen kantavina elementteinä, jotka 
muodostavat avoimen rakenteen ilman tilojen voimakasta jakamista eri osiin. Kaikissa sisätiloissa 
on käytetty samaa materiaalia ja rakennetta, jolloin ne eivät noudata tiettyä hierarkiaa tai käyttö-
tarkoitusta. (El Croquis, 2009, s. 76.)

Tässä rakennuksessa materiaalivalinnoilla on suuri rooli tutkimuskysymystä ajatellen. El Croquis 
(2009) kuvailee saumatonta betonipintaa lähes heijastavaksi elementiksi, joka tuo ulkopuolen veh-
reyden ikkunoiden läpi sisätilojen eristäytyneimpiin osiin saakka. Mielestäni ympäröivällä maastolla 
on myös roolinsa sisä- ja ulkotilan välisessä suhteessa. Rakennus on upotettu osittain maan alle, 
jolloin esimerkiksi alimmassa kerroksessa ym-
päröivän maaston rooli on hyvin erilainen ver-
rattuna maan päällä sijaitseviin kerroksiin. Alin 
kerros tarjoaa kapean näkymän katon rajassa 
olevien ikkunoiden läpi suoraan maantasolle, 
kun taas esimerkiksi ylimmässä kerroksessa 
kävelevä näkee ensimmäisenä puiden latvus-
ton.

Tässä rakennuksessa kylmän ja lämpimän 
välinen rajapinta syntyy lattialaattojen liitos-
kohtaan. Betonisista lattialaatoista toinen on 
rakennuksen sisäpuolella ja toinen ulkopuo-
lella. Laattojen väliin on sijoitettu erityinen 
rakenneosa, joka estää kylmäsillan syntymisen 
niiden välille. Susorova, Skeleton ja Stephens 
(2019) kuvailevat tutkimuksessaan vastaavaa 
rakenteellista osaa eristäväksi elementiksi, 
joka upotetaan rakenteen kriittiseen kohtaan. 
Rakenneosa koostuu eristeestä sekä raken-
netta vahvistavista tangoista, jotka voivat olla 
esimerkiksi terästä tai lasikuitua. Osissa 
käytettävät materiaalit vaihtelevat valmis-
tajan mukaan. (Susorova ym., 2019, s. 2.)

Sisätilat muuttuvat lähes huomaamattomasti ulkotiloiksi parvekkeelle siirryttäessä. Tämä vaikutel-
ma on onnistuttu luomaan niin detalji- kuin rakennesuunnittelun avulla. Detaljipiirroksesta näkee 
esimerkiksi, miten parvekkeiden lasiset kaiteet on upotettu osittain teräsbetonilaattojen sisään. El 
Croquis (2009) kuvailee rakennuksen kantavaa rakennetta tarkkaan suunnitelluksi. Jokaisella seinäl-
lä on paikkansa rakenteessa. Seinät on tarkoituksella sijoitettu etäälle ulkoreunoista, jolloin ohikul-
kijalle jää vaikutelma avoimesta ja yksiaineisesta kokonaisuudesta. (El Croquis, 2009, s. 77–78.)

Kuva 5 Christian Kerez -
Apartment Building in Forsterstrasse, Zürich 2003

Näkymäkuva
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Kuva 6 Christian Kerez - Apartment Building in Forsterstrasse, Zürich 2003
1:20 Detalji

3. 50-90 mm sorakerros
    2 mm kaksinkertainen kattotiivistekalvo
    160 mm polyuretaanieristelevy
    1,5 mm höyrynsulku
    210-250 mm betonikattolaatta
    
4. vahvistava rakenneosa
    80 mm eriste

5. 400 mm teräsbetoninen ulkoseinä
    120 mm eriste 

6. kaksinkertainen lasi
    alumiinikehys

7. 50/130/117/2mm teräslevy viemäröintikanava

8. 100-120 mm kiillotettu terassipinnoite
    1 mm polyeteeninen erottava kerros
    10 mm iskunäänieristys
    1 mm bitumitiivistekerros
    310-340 mm teräsbetonilaatta

9. kaide:
    2 x 20 mm turvalasi
    90/80/100/8 mm teräskanava
    10 mm silikonisauma

10. 3 mm teräslevy
      20 mm ohjausrako

11. 3 mm teräslevy
      Ø30 mm tuuletusaukko
       

12. 30 mm terassipäällyste
      90 mm tasoite lattialämmityksellä
      1 mm polyeteeninen erottava kerros
      40 mm kivivillaeriste
      300 mm teräsbetonilaatta
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3.2 ONE WALL HOUSE

Zurichiin valmistui Kerezin suunnittelema paritalo vuonna 2007. El Croquis’n (2009) mukaan ra-
kennusta kutsutaan One Wall Houseksi, joka nimensä mukaan koostuu kolmesta kerroksesta, jossa 
jokaisen kerroksen läpi kulkee yksi seinä. Seinän tehtävä ei ole vain jakaa kahden perheen arkea, 
vaan toimia myös rakennuksen kantavana elementtinä. Jokaisessa kerroksessa seinä ”vääntyy” eri 
kohdista luoden eri painopisteitä kantavaan rakenteeseen sekä erilaisia tilakokemuksia rakennuk-
sen käyttäjille. Kerez suunnitteli sisätilat niin, että ainoat suljetut tilat ovat kylpyhuoneet. Avoin 
rakenne mahdollistaa näkymiä eri suuntiin sekä ekonomisen ja tilavan pohjaratkaisun. (El Croquis, 
2009, s. 144.)

Rakennuksen päämateriaa-
leina toimivat betoni ja lasi. 
Wohnhaus in Zurich -julkai-
sussa (2009) todetaan, että 
seinien muodostama rakenne 
on tarpeeksi kannatteleva, 
jolloin julkisivun lasi ei kaipaa 
muita kannattelevia rakentei-
ta, kuten esimerkiksi pilareita. 
Lasi on asennettu niin, että 
se luo saumattoman pinnan 
sisä- ja ulkopuolen väliin. Lasia 
ympäröivä alumiinikehys sekä 
liukuovijärjestelmä on sijoitettu 
betonilaattoihin nähden niin, 
että ne jäävät piiloon sisäpuo-
lelta katsovalle. Suuret lasipin-
nat luovat asukkaille mielikuvan 
ulkona vietetystä ajasta. Ainoa asia, 
mikä heidät erottaa ympäröivästä 
luonnosta, on ohut lasinen rajapinta. Rakennuksen pitkillä sivuilla joka toinen lasipinta on avattava. 
Ikkunoiden kehysten lisäksi alumiinia on käytetty julkisivussa peittämään muun muassa lattialaatto-
jen reunat sekä rullaverhojen kiskot. (Wohnhaus in Zürich, 2009, s. 741.)

Alumiiniverhous piilottaa osan rakenneratkaisuista. Detaljipiiroksesta käy ilmi, kuinka eristeet ja 
höyrynsulku kulkevat katkeamatta rakenteiden liitoskohtien ”yli”, mikä ehkäisee kylmäsiltojen syn-
tymistä. Huomioitavaa on kuitenkin tarkastella rakennuksen suuria ikkunapintoja. Huolimattomasti 
suunniteltuna suuret ikkunapinnat altistavat rakennuksen lämpöhäviölle. Tämän rakennuksen de-
taljipiiroksesta käy ilmi, että ikkunapinnat koostuvat kolminkertaisesta lasista. Lasipinnat koostuvat 
matalaemissiivisestä (Low-E) lasista. Kaakisen (2020) mukaan Low-E-lasiksi kutsutaan ikkunaa, jossa 
on matalaemissiivinen pinnoite. Pinnoite on ohut metallioksidikerros, joka on yleensä valmistettu 
tinasta tai hopeasta. Pinnoite vähentää lämpösäteilyä sisältä ulospäin merkittävästi. Pinnoitetun 
lasin sisäpuolella on rako, joka täytetään usein kaasulla. Kaasu pienentää ikkunan U-arvoa eli läm-
mönläpäisykerrointa. (Kaakinen, 2020, s. 33.) Viimeisenä sisäpuolelle jää kaksinkertainen turvalasi 
sekä joka toisessa pinnassa toisessa ja kolmannessa kerroksessa lasinen turvakaide.

Kuva 7 Christian Kerez - One Wall House
 Zürich 2007
Näkymäkuva

12



1. 30-40 mm sorakerros
    matto
    kaksinkertainen bitumitiiviste
    160 mm eriste
    höyrynsulku
    300 mm teräsbetonilattia
    
2. 4 mm alumiinilevy

3. sälekaihdinjärjestelmä

4. tuloilma
    pneumaattinen kehyksen tiiviste

5. pneumaattinen kehyksen tiiviste 
    kehyksen ympärillä

6. liukuovijärjestelmä
    low-e ikkunalasipaketti

7. 50/50/2 mm ruostumaton teräsprofiili

8. kaide:
    2 x 8 mm turvalasi 

9. 10 mm kyllästetty kova kiviainestasoite
    kuormaa jakava laatta, jossa 70mm kova    
    kiviainestasoite
    lattialämmitys
    polyeteeninen erottava kerros
    30 mm askeläänieriste
    300 mm teräsbetonilattia
       
10. low-e ikkunalasipaketti

11. bitumitiivistelevy
      polystyreenilämmöneriste
      höyrynsulku
      265 mm teräsbetoni 

Kuva 8 Christian Kerez -  One Wall House, 
Zürich 2007
1:10 Detalji
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3.3 SCHOOL BUILDING IN LEUTSCHENBACH

Kerezin suunnittelema koulurakennus Sveitsiin valmistui vuonna 2009. Rakennuksen päämateriaa-
leina on käytetty betonia, lasia sekä terästä. Schule in Zürich -julkaisun (2010) mukaan rakennuk-
seen mahtuu noin 400 oppilasta. Kerez halusi sijoittaa rakennuksen toiminnot toistensa päälle niin, 
että tontin pinta-alaa saatiin säästettyä mahdollisimman paljon pihatoiminnoille. Koulurakennus 
koostuu eri toiminnoista, kuten luokkahuoneista sekä noin seitsemän metriä korkeasta liikuntasa-
lista. Toiminnot jakautuvat seitsemään kerrokseen. Monimutkainen rakenne koostuu ristiin asetet-
tujen kehäpalkkien järjestelmästä, jossa kuormitus jakautuu tarkasti eri kerrosten välillä. Kehäpalkit 
ja ulokkeita muodostavat teräsbetonilaatat mahdollistavat yhdessä suuret tilat ilman tukipilareita. 
Visuaalista jatkuvuutta tukevat lasiset seinät. (Schule in Zürich, 2010, s. 591.) 

Rakennuksen terassimaiset ulokkeet vaativat tarkastelua detaljitasolla. Aiemmassa luvussa käsi-
tellyssä asuinrakennuksessa terassiulokkeissa käytettiin eristävää rakenneosaa, joka oli sijoitettu 
lattialaattojen väliin. Toinen laatoista sijaitsi rakennuksen sisäpuolella ja toinen taas ulkopuolella. 
Vaikka tilanne on Kerezin suunnittelemassa koulurakennuksessa hyvin samankaltainen, ei sama 
ratkaisu olisi ollut tarpeeksi vahva. Detaljipiirustuksen pohjalta voidaan huomata, että rakennuk-
sen ulokkeet mahdollistuvat teräspalkkien ansiosta, jotka yhdistävät terassin lattian ja sisäpuolen 
lattian yhteen. Laattojen väliin jää kivivillaeristekaista. Teräksen lämmönjohtokyky on erittäin suuri 
(Väisänen, 2007, s. 16). Laattoja yhdistävä teräspalkki siis johtaa voimakkaasti lämpöä sisältä ulos 
luoden kylmäsillan niiden välille. Detaljipiirustuksesta voidaan kuitenkin huomata, että teräspalk-
kia ympäröi 220–430 millimetrin paksuinen betonikerros. Hansesin (2015) mukaan betoni ja teräs 
sopivat ominaisuuksiltaan hyvin yhteen. Betonilla on korkea tiheys, jolloin se varaa lämpöä erittäin 
hyvin. Tämä ominaisuus tasapainottaa teräksen lämmönjohtokykyä. (Hanses, 2015, s. 20.) Detal-
jipiirustusta tarkasteltaessa on myös syytä kiinnittää huomiota teräspalkin pituuteen. Ulkoseinän 
läpi menevät teräsrakenteet eristetään riittävän pitkällä matkalla (Väisänen, 2007, s. 35).  Tämän 
tiedon pohjalta voidaan tulkita, että teräspalkin aiheuttaman kylmäsillan pituus sekä ympäröivä 
betonikerros pysäyttävät suurimman lämpöhäviön. 

Liitoskohtien väliin on sijoitettu myös lasipaketit, joissa ikkunalasi on kolminkertaistettu. Lasipaket-
tia ympäröivä alumiinikehys on upotettu välipohjaan niin, että ikkuna näyttäytyy katsojalle yhtenäi-
senä pintana ilman kehyksiä. Vaakasauma sekä rullaverhojärjestelmän kotelo on aseteltu suoraan 
linjaan betonilaatan alapinnan kanssa, jolloin pinta pysyy tasaisena. Tämä ratkaisu korostaa pin-
tojen jatkuvuutta sisätiloista ulkotiloihin. Suurten lasipintojen käytön ansiosta ympäröivä luonto 
vaikuttaa tulevan osaksi sisätilojen käyttökokemusta.
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Kuva 9 Christian Kerez -  School Building in Leutschenbach, Zürich 2009
Näkymäkuva

Kuva 10 Christian Kerez -  School Building in Leutschenbach, Zürich 2009
Näkymäkuva
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Kuva 11 Christian Kerez -  School Building in Leutschenbach, Zürich 2009
1:50 Detalji

1. kattorakenne:
    kaksinkertainen vedenpitävä kalvo
    50-240 mm kivivillaeriste
    viilto katon reunassa
    höyrysulku 1 mm teräskalvolla
    1 mm puolisuunnikkaan muotoinen metallilevy
    133 mm eristeellä
    140/140/6,3 mm ontto teräspalkki 60 mm 
    kovavaahto-polystyreenieristyksellä

2. 100/200/6,3 mm onttoteräspalkki

3. 300/300 mm onttoteräspalkki

4. diagonaaliset elementit:
    ontto teräsputkielementti

5. 160 mm syvä teräs I-palkki

6. 100 mm syvä hitsattu teräsosa

7. 300 mm teräsosa
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Miten kylmän ja lämpimän tilan välinen rajapinta on toteutettu Kerezin arkkitehtuurissa? Tässä 
opinnäytetyössä käsitellyt kohteet ilmentävät erilaisia keinoja, joiden avulla kylmä ja lämmin tila 
eroavat toisistaan. Kohteisiin liittyy sekä rakenteellisia rajapintoja, että materiaaleilla luotuja abst-
rakteja rajapintoja, joiden paikantaminen ei ole niin yksiselitteistä.

Rakenteellisia rajapintoja tutkittaessa voidaan todeta, että Kerezille ominaisen yksiaineisen ul-
komuodon saavuttamiseen ei ole yhtä ja oikeaa tapaa. Eri materiaaleilla on erilaisia ominaisuuk-
sia, jotka tulee huomioida rakennetta suunniteltaessa. Myös rakennuksen mittakaavalla on suuri 
merkitys suunnittelussa. Suuri julkinen rakennus vaatii vahvempia rakenteita verrattuna esimerkiksi 
omakotitaloon. Massiivirakenteita käsittelevien kappaleiden pohjalta voidaan todeta, että onnis-
tuneita rakenneratkaisuja voidaan saavuttaa noudattamalla niin vanhoja kuin uusiakin keksintöjä. 
Hirsirakentaminen on tänäkin päivänä toimiva rakennetyyppi, mutta toisaalta niin ovat useat mas-
siivibetonirakenteetkin, joiden betoniseoksia kehitetään jatkuvasti eteenpäin.

Rakenteellisen rajapinnan lisäksi kohteissa ilmenee muitakin rajapintoja, jotka eivät ole yhtä konk-
reettisia. Esimerkiksi ensimmäiseksi käsitellyssä Kerezin suunnittelemassa asuinrakennuksessa sile-
äksi hiottujen betonipintojen heijastavuus sekä suurien lasipintojen käyttö mahdollistavat ulkotilan 
olemuksen läsnäolon sisätiloissa. Tällöin rajapintaa on vaikeampi osoittaa, sillä valituilla materiaa-
leilla on kyky tuoda ympäröivä maisema sisätiloihin asti.  

Arkkitehtonista kokonaisuutta suunniteltaessa on tärkeää ymmärtää materiaalien ominaisuudet 
sekä rakenteelliset haasteet. Kokoamani tiedon pohjalta voidaan todeta, ettei mikään rakenne-
tyyppi tai materiaali ole täysin riskitön. Oleellista on se, miten niitä käytetään suunnittelussa. Koen 
kuitenkin, että massiivirakenteita käyttämällä voidaan helpommin välttyä rakenteellisilta haasteilta. 
Massiivirakennetta käytettäessä vältytään eri kerrosten ja materiaalien luomilta rajapinnoilta, joi-
hin riskipaikkoja syntyy. Mielestäni paljaaksi jätetyssä massiivirakenteessa on tiettyä rehellisyyttä, 
jota julkiverhouksen taakse piiloutuvalla rakenteella ei ole. Massiivirakenne yhtä aikaa piilottaa ja 
paljastaa rakennuksen rungon. 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty monipuolisia lähteitä. Kereziä ja hänen arkkitehtuuriaan käsitel-
täessä on pyritty käyttämään lähteitä, jotka sisältävät arkkitehdin omia ajatuksia. Näin on säilytetty 
aitous, joka kumpuaa arkkitehdin omista mielipiteistä sekä pyrkimyksistä. Rakenteita ja materiaale-
ja käsiteltäessä on pyritty käyttämään lähteitä, jotka vakuuttavat lukijan tiedollaan. Niin kotimaiset 
kuin kansainväliset lähteet on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet arkkitehtuurista ja 
rakennustekniikasta. 

Tämän opinnäytetyön rajoissa aihetta on pyritty tutkimaan monipuolisesti pohjustamalla ensin 
rakenneteknisiä asioita. Tämä tarjoaa lukijalle käsityksen eri materiaaleista sekä rakennetyypeistä. 
Sen jälkeen aihetta on tutkittu kolmen eri esimerkkikohteen pohjalta, jotka tarjoavat erilaisia vas-
tauksia tutkimuskysymykseen. Tällä opinnäytetyöllä on tavoiteltu lopputulosta, joka tarjoaa tietoa 
Christian Kerezin taidokkaista rakenneratkaisuista sekä yleistä tietoa erilaisista materiaaleista sekä 
valikoiduista rakennetyypeistä. 
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