Rakentamisen ja elämisen aiheuttamaa
kuormitusta ympäristölle vähennetään
samaan aikaan kun
uusien opetussuunnitelmien vaatimukset
oppimisympäristöjen
monimuotoiselle käytölle lisääntyvät.
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Uudet ominaisuusvaatimukset on helpointa toteuttaa täysin uuteen rakennukseen. Rakennusmateriaalit voidaan valita suurelta osin kierrätettäviksi, kuten
usein myös itse rakennus. Rakennus voi elinkaarensa aikana toimia muuntojoustavasti jopa useissa eri paikoissa ja käyttötarkoituksissa.

Tilaaja:
Espoon kaupunki
Tilapalvelut-liikelaitos
KVR-urakoitsija:
Elementit-E Oy, Kouvola

Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitos kilpailutti Niipperin koulun loppuvuodesta 2016 ja Elementit-E:n tehtaalla koulua ryhdyttiin rakentamaan
huhtikuussa 2017. Tilat siirrettiin tontille toukokuussa. Koulujen alkaessa
2017 elokuussa 3 045 m2 aito puukoulu oli valmis 350 oppilaalle ja henkilökunnalle.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu:
Arkkitehtisuunnittelu Arkilla Oy,
Kouvola

Kaksikerroksisessa koulussa osa luokkien välisistä seinistä liukuu tarvittaessa
pois tieltä, ja tiloista löytyy tiloja myös pienessä ryhmässä tai yksin opiskeluun.
Jättimoduulitekniikalla toteutetut tilat tuovat mukanaan hiljaisen äänimaailman. Lattialämmitys tekee myös lattiasta mukavuutta lisäävän oppimispinnan.
Sisätilojen laajat ikkunapinnat lisäävät avaruutta ja LED-valaistus on säädettävissä. Osaan tiloista on asennettu tekstiilimatot.

Sähkösuunnittelu ja -urakointi:
Sähköasennus Espo Ky, Kouvola

Kehittämispalvelut
Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola, p. 020 615 2710
www.kinno.fi

Rakennesuunnittelu:
RI-Plan Oy, Kouvola

LVIA-suunnittelu ja -asennus:
Positio Oy, Kouvola
Laajuus: 3 045 m²,

kahdessa kerroksessa
350 oppilasta + henkilökunta

Aikataulu:
urakkasopimus 1/2017,
valmis 28.7.2017

Kouvola Innovation Oy (Kinno) edistää nykyaikaista puumoduulirakentamista Puurakentamisen osaamispääoman vahvistaminen
koulutusyhteistyöllä -hankkeellaan, jossa puurakentamisen koulutusta kehitetään eri tavoin niin Kouvolan seudun ammattiopistossa
Kouvolassa kuin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kouvolassa ja Kotkassa. Kinno jatkaa EU:n merkitsemää polkua kohti
energiatehokkaampaa ja vähemmän ympäristöä kuormittavaa rakentamista ja elämistä. Teemaa koskien käynnistyy syksyllä
2017 Kinnon vetämänä yhteispohjoismainen projekti NERO. Nero keskittyy mm. puurakenteisten tehdasvalmisteisten rakennusten
energia- ja kustannustehokkuuden parantamiseen sekä demonstrointiin Pohjoismaissa toteutettavien kohteiden avulla.
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Supersäästävä koulu
Niipperin koulun lämmönlähteenä on kaukolämpö
ja lämmönjako on toteutettu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Ilmanvaihdon vuosihyötysuhde
on lähes 80 % ja ilmanvaihdon jälkilämmitys on
toteutettu vesipattereilla. Koulussa on lisäksi erillinen tuloilmaa jäähdyttävä ilma-vesijäähdytyskone
sekä aurinkosähköjärjestelmä.
Niipperin koululle asetettiin tilaajan toimesta
tiukat energiatehokkuusvaatimukset. Elementit-E
osaavana julkisten palvelurakennusten kokonaisvastuu-urakoitsijana täytti ne kirkkaasti. Uudisrakentamisen voimassaolevan energiankulutuksen
raja-arvo alittui 40 %:lla! (170 ‒> 102 kWh/m2/a)

www.elementit.fi

Arkkitehtisuunnittelu:

LVIA-suunnittelu ja -asennus:

www.positio.fi
www.arkilla.fi

Niipperin koulu
Energiatehokkuusluokat

Nykyinen määräystaso
vuonna 2017

Rakennesuunnittelu:

Sähkösuunnittelu ja asennus:

Sähköasennus
Espo Ky
mikko.espo@espoky.fi

