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Alueen kehitys
Isolle paikoitusalueelle tulee kasvillisuutta parkkipaikkarivien päihin. Lin-
ja-autojen parkkipaikat sijoittuvat lähelle pääsisäänkäyntiä, mutta niin ettei-
vät ne häiritse sisäänkäyntialuetta. Katsomorakennuksen tuleville käyttäjille 
muodostuu parkkipaikat lähelle sisäänkäyntiä. Katsomorakennuksen edustan 
muuttaminen kohtaamispihaksi mahdollistaa erilaisten tapahtumisen pitä-
misen siellä. Uuden pihan sivussa kulkee kevyenliikenteen väylä, joka yhdis-
tyy Leppävaaran kevyen liikenteen verkostoon. Pyöräreitin päähän, katsomo-
rakennuksen eteen, on mahdollista sijoittaa kaupunkipyöräparkki. Olemassa 
olevaa taideteosta korostetaan tekemällä sille jalusta, asfaltin päälle ympyrän 
muotoinen reunakivetys ja tasoksi katukivetys. Alueelle tuodaan vesielement-
ti ja istuskelualue. 

Vermon raviradan alue
Vermo sijaitsee Espoossa, Leppävaarassa, Helsingin kaupungin omistamalla 
tontilla. Leppävaaran alueen kehitys tuo painetta kehittää katsomorakennuk-
sen lisäksi myös sen piha-alueita. Alue on laajuudeltaan 24.5 hehtaaria ja siihen 
on tehty aikaisemmin yleissuunnitelma. Keskityin diplomityössä katsomora-
kennukseen ja sen lähiympäristöön. Tuleva Raide-Jokeri tuo Vermon edustalle 
rautatieaseman, joten Vermon saavutettavuus vain paranee. 

Isot jäsentelemättömät parkkialueet hallitsevat takapihaa ja siinä on unoh-
dettu jalankulku kokonaan. Tällä hetkellä Vermon alueella toimii kilpailutoi-
minnan lisäksi ravikoulu nuorille ja keppihevospuisto lapsille. Päärakennusta 
markkinoidaan ja käytetään myös muihin kuin ravitapahtumiin. Keväällä 2019 
lanseerattiin markkinointinimi ”Vermo Areena”. Alueella toimii eläinlääkäria-
sema ja Ypäjän hevosopisto. Raviradan alue on kuitenkin eritynyt ympäröiväs-
tä asuinalueesta, ravitoiminnan, rakennuksen ja uusien käyttäjien on elettävä 
tulevaisuudessa tiiviimmässä vuorovaikutuksessa myös lähialueen kanssa. 

RAVURIT

RATSUT

Yleissuunnitelmassa alueelle tuotiin ratsastustoimintaa ja paikoitus siirrettiin alueen ulkopuolelle.

Jokeri-rata

PAIKOITUS



Uusi kohtaamispiha yhdistää Vermon ympäröivään asuinalueeseen.



Konsepti
Katsomorakennuksen laajuus on 10 640 k-m² ja se on betonipilari- ja 
palkkirunkoinen. Rakennuksessa on viisi kerrosta + tuomaritorni. Läh-
tötilanteessa katsomorakennus on suunniteltu raviradan mittakaavaan. 
Keskeisenä on suuri lasijulkisivu raviradan suuntaan, joka aukeaa sisä-
tilojen katsomosta. Ravitoiminnan jatkuessa, katsomo ja lasijulkisivu 
säilyvät pääsääntöisesti entisellään. Energiatalouden kannalta lasien 
uusiminen olisi suositeltavaa ja lasijulkisivujen lasiovet onkin jo uusit-
tu paremmin eristäviksi. Melko umpinainen takajulkisivu, tuo mieleen 
vanhan teollisuushallin julkisivun ja mittasuhteiltaan se jatkaa lasijulki-
sivun linjaa. Takajulkisivu suuntautuu etelään ja aurinkovoimalan lisää-
minen siihen on perusteltua. Monoliittimainen rakennus ei houkuttele 
lähestymään rakennusta kävellen ja pääsisäänkäynti on vaikea löytää.

Muutoksessa rakennukseen tuodaan useita eri elementtejä, joista yksi 
on ihmisen mittakaava. Tämä ratkaisee monta ongelmaa, jotka ovat tul-
leet esiin omin havainnoin ja keskusteluissa käyttäjien kanssa. Uudet 
elementit muodostavat rakennuksen konseptin.

Nykyiset rakenteet
Rakennuksen olemassa olevat rakennetyypit paljastavat, että porrashuoneen sei-
nät ovat sisäkuoren osalta ”kantavia”. Ne ovat kerrostasojen kanssa osa rakennuksen 
kantavaa runkoa eikä elementtejä voi kokonaan poistaa, niistä poistetaan ja uusitaan 
ulkokuori ja lämmöneristys.. Pitkällä sivulla takaseinän Sandwich-elementit kanta-
vat vain itsensä ja varsinainen kantava runko on pilari-palkkijärjestelmä. Pitkänsi-
vun elementit voidaan poistaa ja korvata kokonaan puuelementeillä. Teräspintaiset 
seinät ovat myös sisäkuoreltaan betonia, lukuun ottamatta tuomaritornia. Vanhojen 
piirustuksien mukaan yläpohjassa on niukasti lämmöneristettä ja sen lisääminen 
vesikaton uusimisen yhteydessä on suositeltavaa. Nykyiset rakenteet eivät täytä ny-
kymääräyksien mukaisia U-arvoja ja rakennuksen kuntoarvion mukaan elementtien 
pintakuoret ovat vaihdon tarpeessa. Muutos

Taulukko. Rakenteiden U-arvot paranevat.

Lähtötilanne



Uusia käyttäjiä
Kolmannessa kerroksessa toimii tällä hetkellä Vermon 
omat toimistot ja paljon kokoustilaa, jotka ovat jaettu 
väliseinillä. Tilasta haluttiin tehdä yhtenäistä, helpos-
ti muokattavaa toimistotilaa. Tarkoitus oli saada mo-
nitilatoimistoa siinä määrin, kun se on mahdollista. 
Toimistotiloihin on tarkoitus saada uusia toimijoita, 
Vermon omat toimistot siirtyisivät kerrosta ylemmäksi 
pienempiin tiloihin.
Keskityin sisätilojen suunnittelussa tähän kolmanteen 
kerrokseen, johon pyritään saamaan käyttäjäksi hevos-
urheilun keskusjärjestö Hippos Ry ja Raviurheiluleh-
ti. Tilaohjelman mukaan kahteen eri toimistoon tulisi 
käyttäjiä 36 Hippokselle ja 17 Raviurheilulehdelle ja ne 
sijaitsevat kolmannessa kerroksessa pohjoisjulkisivun 
puolella.

Toimistosuunnitelmat
Avoimen tilan lisäksi toimistossa on muutama suljettu toimisto, neu-
vottelutiloja ja pienryhmätiloja. Suunnittelin alueelle erilaisia vyöhyk-
keitä ja alueita, joista työntekijät voivat valita mitä käyttävät. Varsinaiset 
työpisteet ovat perinteisesti jokaiselle omat tai ne voivat olla kaikkien 
käytössä. Työpisteet voi tukea joko vuorovaikutusta tai keskittymistä. 
Kohtaamistilat ja -paikat edistävät yrityksen sisäisen tiedon siirtymistä 
ja kannustavat vuorovaikutukseen. Puolijulkiseen tilaan pääsee vain 
kutsutut vieraat. Yksityinen on suljetuin vyöhyke, sinne pääsee vain 
henkilökunta. Tilan käytön tehokuuden kannalta monitilatoimisto on 
parempi kuin perinteinen koppitoimisto, mutta monitilatoimisto ei 
sovellu kaikkiin toimistoihin. Keskittymistä ja salassapitotarvetta vaa-
tivat työt toimivat paremmin erillisissä toimistoissa. Monitilatoimisto 
toimii parhaiten asiakaspalvelu-, asiantuntija- ja hallintotyössä. Kat-
somon alle sijoitetaan sosiaalitiloja ja neuvotteluhuoneita. Toimiston 
useat sisäänkäynnit toimivat varauloskäynteinä. 
Kevytrakenteisin väliseinein on mahdollista rakentaa täysin toisenlai-
nen toimistosuunnitelma. Toimistokerroksen syvä runko mahdollistaa 
rakentaa ulkoseinille myös perinteisiä koppitoimistoja. Toimistoker-
rosta olisi mahdollista myös avata lasiseinillä katsomohallin puolelle, 
näin rungon sisäosien tiloihin saisi luonnonvaloa.3D-leikkaus tietomallista.
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Materiaalipaletti
Toimiston sisätilojen materiaali- ja väripaletissa suositaan 
luonnollisia materiaaleja ja murrettua sävymaailmaa. Rau-
hallisen murretun värimaailman ansiosta sisätilojen tun-
nelma on rauhallinen ja keskittymistä edesauttava. Hengit-
tävät, kestävät materiaalit tuovat tiloihin materiaalin tuntua 
ja parantavat tilojen kosteudenhallintaa ja akustisia omi-
naisuuksia. Ulkoseinässä näkyy CLT-elementin puupinta. 
Rakennuksen sisällä tiloja jakavissa seinissä voidaan käyt-
tää myös CLT-levyä, näin sen akustiset ominaisuudet pää-
sevät oikeuksiinsa. Lattioissa oleva tekstiilimatto parantaa 
akustiikkaa ja vähentää kaikumista. Puu ja lämpimät sävyt 
toimivat kontrastina toimiston lasipinnoille



Suunniteltavaan toimistotilaan tuli useita sisäänkäyn-
tejä, joiden yhteyteen saa luontevasti asiakkaillekin 
tarkoitetut alueet. Puolijulkisiin alueisiin kuuluvat 
alueet, joihin asiakkaat viedään ohjatusti. Varsinaiset 
työpisteet sijaitsevat yksityisellä alueella. Toimisto-
alueesta on yhteys katsomon puolelle.



Julkisivut
Aurinkopaneelit voidaan tehdä eri väreissä, niihin saadaan myös 
kuvia ja mainoksia rakennuksen palveluista. Uusimalla pitkän si-
vun elementit kokonaan CLT-elementeillä, saadaan pohjoissivuun 
rajautuviin tiloihin CLT-puupintainen seinäpinta. Porrashuoneen 
vanhoja ikkunoita yhdistetään leikkaamalla sisäkuoresta ikkunoi-
den väli pois, näin melko pimeät porrashuoneet saavat lisää valoa. 
Kun korvataan pitkän sivun vanhat elementit kokonaan, se vapaut-
taan ikkuna-aukotuksen tekemisen kokonaan uudenlaiseksi. Toi-
mistokerroksien ikkunoita suurennetaan ja pitkän sivun yläosa 
verhoillaan aurinkopaneeleilla. Nykyaikaisilla ikkunoilla saadaan 
myös parempi lämmöneristävyys. Porrashuoneet niputetaan lasi/
aurinkopaneeli seinällä. Lasijulkisivu muodosti kaksi aluetta, toi-
sen niistä sisään jää kolme porrashuonetta ja toisen kaksi porras-
huonetta. Katosrakenne muodostaa pitkälle sivulle porrashuonei-
den kohdalle sisäänkäyntikatkokset, umpiosaan voidaan asentaa 
rakennuksessa toimivien yritysten nimet ja logot.



Yksi tavoitteista oli tuoda katsomorakennukseen älykästä 
talotekniikkaa, muutin sisäänkäyntipäädyn lasiseinän di-
gitaaliseksi näytöksi. Uuden tekniikan avulla katsomora-
kennuksessa voidaan pitää monipuolisempia tapahtumia, 
jotka vaativat isoja katsomoja. Uusi katsomorakennus ha-
luttiin olevan myös kaupallisesti kiinnostava ja mainoksien 
haluttiin näkyvän. Katolle tulevat mainostekstit näkyvät 
mm. tulevan Jokeri-radan käyttäjille.



Sisääntulojulkisivuun on lisätty näyttävyyttä kääntämällä lasijulki-
sivun räystäsprofiili päätyyn ja tuomalla se alas sisäänkäyntikatok-
seksi. Loiva maasto sisäänkäynnissä mahdollistaa esteettömyyden 
sisäänkäynnissä. Päädyn lasiseinä toimii ikkunana toimistotiloihin. 
Puujulkisivun harmaat osuudet on pystylaudoitusta ja vaaleammat 
sileitä. Rakennuksen sisäänkäyntipäätyyn tehtiin ravitapahtuman 
asiakkaille uusi sisäänkäynti, suoraan toiseen kerrokseen. Maantaso-
kerros on mahdollista vuokrata ulkopuolisille eikä ravitapahtuman 
järjestäminen häiritse maantasokerroksen käyttöä. Suunnitelmat 
voidaan toteuttaa vaiheittain, tekemällä seinämuutokset ensimmäi-
sessä vaiheessa ja katosrakenteet toisessa vaiheessa. Jatkokehittelyä 
varten joudutaan tutkimaan rakennuksen räystäsrakenteiden kos-
teusteknisiä ratkaisuja.



Arkadiakäytävän kautta ohjataan pääovelta VIP - asiakkaat his-
silliseen porrashuoneeseen. Heidän epämääräisen kulkemisen 
kehittäminen, nousi esiin alustavissa keskusteluissa, siksi sitä 
esitettiin kehitettäväksi. Käytävän seinässä on ravihevosten ku-
via.



Ulkoseinämateriaaleja 

1. CLT-sisäpinta
2. Julkisivuvaneri
3. Lehtikuusiverhous
4. Harmaantunut lehtikuusi

1. 2. 3. 4.

Ulkoseinäleikkaus 1 : 10 Porrashuoneen ulkoseinä 1 : 10



Aurinkovoimala
Vermo haluaa kehittää aurinkoenergiayhteistyötä Helen Oy:n kanssa. 
Helen on alkanut vuoden 2010 jälkeen panostamaan aurinkosähköön, 
heillä on vuosien aikana rakennettu erilaisia palvelumalleja niin yrityk-
sille kuin yksityisille. Helen pyrkii saamaan rakennuksista kokonais-
valtaisesti energiatehokkaita, missä yhdistyy niin kaukolämpö kuin 
aurinkovoimalakin. Aurinkopaneeli integroidaan osaksi seinäraken-
netta, näin säästyisi erillisen julkisivupinnan aiheuttama kustannus. 
Aurinkopaneeleiden uusin innovaatio mahdollistaa kuvan tuonnin 
paneelin pintaan, myös värjätyt paneelit ovat mahdollisia. Aurinko-
paneelin takaisinmaksuaika on keskimäärin 2–3 vuoden tienoilla. 
Helen hoitaa huollot ja takuukorjaukset. Huollot muodostuvat pit-
källe visualisista tarkasteluista ja puhtaanapidosta. Suomessa paneelit 
asennetaan vähintään 13 asteen kulmaan, jolloin sade pitää paneelit 
puhtaana. Helen investoi ja rakentaa voimalan, eikä asiakkaalta tarvi-
ta alkuinvestointia, vaan voimala jää Helenin omistukseen. Asiakkaan 
kanssa tehdään 15–20 vuoden sopimus, jossa asiakas sitoutuu osta-
maan voimalan tuottaman sähkön. Sähkö saadaan halvaksi tai ainakin 
kilpailukykyiseksi, kun voimala on riittävän iso, noin tuhat paneelia. 
Yksi paneeli on noin 1,6 m2. 
Suomessa on yhdeksän kuukautta, jolloin aurinkosähköä saadaan. 
Touko-, kesä-, heinä- ja elokuu ovat parhaat. Paneelien kehittymisen 
myötä Suomessa aurinkoenergian tuotanto on kannattavaa. Paneelin 
tekninen käyttöikä on minimissään 25 vuotta, jopa 100 vuotta. Aurin-
kopaneelin tuottavuus on ratkaiseva ja tuottavuustakuu on noin 25 
vuotta. Katolle tulevat paneelit asennetaan 13–30 asteen kulmaan kiin-
teisiin telineisiin.

Julkisivu Etelään

Laskelmat
Rakennuksen julkisivuun voidaan sijoittaa aurinkopaneeleita 808.9m2 ja 
vesikatolla on tilaa 2319m2
Helen Oy teki laskelmat aurinkovoimalasta julkisivusuunnitelmien mukaan. 

Aurinkovoimalan perustiedot:

Paneelien teho 320 W
Paneelimäärä 521 kpl (katolla 363 + julkisivussa 158)
Aurinkovoimalan kokonaisteho 166,72 kWp
Vuosituotantoarvio ensimmäiselle kokonaiselle vuodelle noin 131 MWh
Co2-päästöjen vähennys 25 000 kg / vuosi



Takajulkisivu suuntautuu etelään ja aurinkovoimalan lisääminen siihen on perusteltua. Aurinkopaneeleja on katolla ja etelän puoleisessa julkisivussa.


