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Taantumaa toitotetaan nyt joka tuutista. Päivittäin uuti-
soitavien yt-neuvottelujen jatkuva suma hirvittää. 
Epävarmuus tarttuu, vaikkei omassa taloudessa suurem-
pia muutoksia olisikaan tiedossa. Yleinen paniikkitilanne 
sumentaa silmämme ja lamauttaa toimintamme. Sen 
sijaan että tekisi lyhytnäköisiä ratkaisuja joukkohyste-
rian lietsomana, todellinen kaukaa viisas näkee halvaan-
nuttavan tilanteen yli. Siellä siintää kirkas ja selkeä taivas. 
Nousukauden enteet ovat joidenkin ekonomistien arvioi-
den mukaan jo ilmassa.

Rakennusala on niitä aloja, joita taantuma aina ensimmäi-
senä koskettaa. Nyt en aio edes lausua ”t…-sanaa” kol-
matta kertaa, koska valitusvirsiä on jo kuultu tarpeeksi. 
Valitus ja pelottelu eivät mihinkään johda, tärkeämpää 
on nyt nähdä mahdollisuudet, käyttää ne hyväksi ja alkaa 
rakentaa alan tulevaisuutta. Tällä hetkellä voivottelu on 
vallalla, mutta rivien välistä voi niin halutessaan nähdä 
myös hyviä uutisia.

Korjausrakentaminen on tässä tilanteessa edullista ja 
se on samalla pahan päivän ennakoimista. Viisas taloyh-
tiö tekee etenkin kolmisenkymmentä vuotta vanhoihin, 

1970-luvulla rakennettuihin taloihin viimeistään nyt kun-
tokartoituksen, ja tarvittavat peruskorjaukset välittömästi. 
Asiantuntevaa työvoimaa on nyt runsaasti tarjolla. Myös 
yksityistalouden on huomattavasti edullisempaa saada 
ammattimiehiä kohtuullisella varoitusajalla töihin. Kaikki 
keikat ovat nyt hyviä keikkoja.

Kunnostuksiin, joilla parannetaan rakennusten energiate-
hokkuutta, on nyt myös oikea aika sijoittaa. Kulujen sijaan 
ne pitäisi mielestäni nähdä investointeina tulevien vuosien 
säästöihin. Lyhytnäköisen kulujen leikkaamisen sijaan pit-
käjänteisellä suunnittelulla ja mieluummin kerralla hyvin, 
kuin monta kertaa ja halvalla -asenteella päästään kestä-
vämpiin tuloksiin. 

Suhtaudun positiivisesti tulevaisuuteen, ja toivon vaih-
teeksi hyviä alan uutisia riveille ja niiden väliin. 

Valoisaa kevään odotusta, 

Kai Nurmi
toimitusjohtaja
Knauf

Hyvät uutiset 
ovat rivien välissä
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Knauf-kipsilevyt tunnetaan kes-
tävyydestään, turvallisuudestaan 
ja ympäristöystävällisyydestään. 
Teknisillä ja materiaaliratkai-
suilla on huomioitu asumisviih-
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tettavan ratkaisun ammattilais-
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Referenssi

Teksti: Mira-Monica Anttila

Kuvat: Kimmo Brandt, 

Juha Loikkanen

 

 Vantaan Myyrmäessä korjattiin kerrostalon
 rappeutunut julkisivu. Uusi rakenne on tuulettuva ja hyvin eristetty.

                Tuulettuva julkisivu

Markku Kuoksa painottaa 
taloyhtiöiden vastuuta 

vaurioiden ennaltaehkäisyssä.
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1970-luvulla rakennetut kerrostalot alkavat hiljalleen saa-
vuttaa elinkaarissaan rappeutumisen tilaa. Kymmenen 
vuoden kuluttua näitä taloja tulisi laittaa asumiskieltoon, 
ellei tilanteelle tehdä jotain. Näin kertoo PRM Yhtiöt Oy:n 
pääkaupunkiseudun aluepäällikkö Markku Kuoksa.

PRM Yhtiöt Oy toimi pääurakoitsijana Myyrmäen ker-
rostalokohteessa, jossa ryhdyttiin ennakoiviin toimen-
piteisiin. Taloyhtiö teetti hallinnoimissaan taloissa kun-
totutkimuksen, jossa todettiin, että tarve remontille 
on. Julkisivurakenteiden betoniteräs oli alkanut ruos-
tua. Ruostuminen on tyypillistä, kun betoni on vanhaa 
ja betoniterästä ympäröivän betonin ph-arvo laskee 
alle kriittisen rajan. Tällaista betonin muutosta kutsutaan 
karbonaatioksi. 

Ennakoimalla säästöjä

-Mielestäni vanhempien taloyhtiöiden tulisi teettää sei-
nien kuntotutkimus, koska karbonatisoitumista ei näe sil-
mällä. Näin voitaisiin ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin, 
Kuoksa toteaa.

Myyrmäessä oltiin ajoissa liikkeellä, ja vain yksi seinä jou-
duttiin purkamaan. Muihin seiniin riitti kunnostus lisä-
lämmöneristysjärjestelmällä ja ohut rappaus. Purettuun 
seinään käytettiin Knaufi n Aquapanel Outdoor -sement-
tipohjaista rakennuslevyä. Näin rakenteesta saatiin tuulet-
tuva ja luja. Julkisivu viimeisteltiin rappauksella.

-Aquapanel Outdoor on erinomainen systeemi. Toivoisin, 
että sitä käytettäisiin mahdollisimman paljon, Kuoksa 
kehuu.

Kaiken kaikkiaan julkisivu töihin kului purkuhetkestä noin 
kolme kuukautta. Korjatun julkisivun eristekyky parani 
huomattavasti edelliseen rakenteeseen verrattuna. 
Tuuletusraot kuivattavat rakenteita jatkuvasti, mikä ehkäi-
see korjatun ongelman uusiutumista. Julkisivuja uusitaan 
keskimäärin 30 vuoden välein, mutta kuntomittauksilla 
kuluja ja remonttia voidaan supistaa. 

Aquapanel Outdoor-kevytsementtilevy

• paksuus 12,5 mm

• pituus x leveys 900 x 1200 mm tai 900 x 2400 mm

• 16kg/m²

Vanha ja vaurioitunut julkisivu purettiin sisäkuoreen asti. Uuteen julkisivuun käytettiin 
Knaufi n Aquapanel Outdoor -kevytsementtilevyllä. Levyn ydin on kevytsoraa ja 
sen molemmat pinnat on vahvistettu lasikuituverkolla. Levytyksen päälle tehtiin 
ohutrappaus.
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- Tilanteessa, jossa uudisrakentamisen voimak-
kuus väistämättä hiipuu olennaisesti eri tyisesti 
toimitila- ja vapaarahoitteisten asun to jen 
raken tamisen vähentyessä, korjausrakentami-
sen merkitys tätä kompensoivana tekijänä on 
suuri, toteaa asuntoministeri Jan Vapaavuori.
 
Vapaavuori on moneen otteeseen eri medi-
oissa nostanut esille rakennuskannan niin 
sanotun korjausvelan, jota olisi nyt hyvä mak-
saa takaisin.
 
- Peruskorjaamiseen tulisi panostaa joka tapa-
uksessa. Erityisesti kustannusten laskiessa perus-
korjaaminen on nyt edullisempaa kuin aikoihin. 
Myöskään noususuhdanteelle tyypilliset kiinnos-
tus- ja kapasiteettirajoitteet eivät tällä hetkellä 
ole esteenä korjaustoiminnan vilkastuttamiselle.
 
Valtio tukee vuonna 2009 aloitettavia korjausra-
kennuskohteita osallistumalla 10 prosentilla kus-
tannuksiin tietyin ehdoin. Tämä elvytyskeino ei 
kuitenkaan yksin riitä paikkaamaan rakentamisen 
hiipumista. Vapaavuori peräänkuuluttaa alan kaik-
kien toimijoiden vastuuta.
 
- Poikkeuksellisen hankalassa taloustilanteessa 
valtiolla on selkeä intressi vauhdittaa tuotan-
toa niin kansantaloudellisista kuin työllisyys-
perusteisistakin syistä. Lähtökohta kuitenkin on, 
valtion tukemaa asuntotuotantoa lukuun otta-
matta, markkinamekanismi. Rakentamisen tule-
vaisuus on luonnollisesti kaikkien alan toimijoiden 
vastuulla, Vapaavuori toteaa.
 

Teksti: Mira-Monica Anttila
Kuvat: Jari Härkönen

Peruskorjaamisella olennainen 
osa rakennusalan tappioiden 
minimoimisessa

Talouskriisi koettelee suhdanneherkkää rakennusalaa rankasti. 
Tilastot ja tutkimukset kertovat kylmää faktaa uusien työmaiden 
aloittamislykkäyksistä ja irtisanomisista. Korjausrakentaminen kui-
tenkin on välttämätöntä taantumankin aikana.

Kiinteistönomistajalla 
vastuu kunnossapidosta

70-luvulla Suomessa rakennettiin vauhdilla lähiöitä. Näitä 
lähiöitä ei rakennettu kestämään, eikä korjattavaksi, vaan 
uskottiin muutoksen pysyvyyteen ja asuinalueiden muut-
tumiseen. Lähivuosien aikana näiden talojen peruskorjaus 
saattaa sumautua. 
 
Vapaavuori korostaa kiinteistöjen omistajien vastuuta 
rakennusten kunnossapidosta. Lähiöiden tulevaisuus on 
pääasiassa kuntien vastuulla. Valtio kuitenkin tukee esimer-
kiksi energiatehokkuutta nostavia hankkeita taloussuhdan-
teesta huolimatta.
 
- Tietysti toivoisin myös, että korjausrakentamiseen koh-
distettu 10 %:n elvytysluonteinen avustus saisi mahdol-
lisimman paljon hankkeita liikkeelle myös lähiöissä. Niissä-
hän on merkittäviä määriä kuntien omistuksessa olevia 
kiinteistöyhtiöitä, joissa päätöksenteon hitauskaan ei pitäisi 
olla este nopeille korjaushankkeiden toteuttamisille. Näin 
myös kunnat osallistuisivat luontevalla tavalla elvytys-
toimiin ja olisivat osaltaan turvaamassa rakennusalan työ-
paikkojen säilymistä alueillaan, Vapaavuori toivoo.
 

Osaavasta työvoimasta 
pidettävä kiinni

Vapaavuori on eri tilaisuuksissa kannustanut alaa muun 
muassa paneutumaan rakentamisen kustannusraken-
teisiin, etsimään uusia asumisen ratkaisuja kuten tulevai-
suuden kerrostaloasumisen muotoja sekä keinoja siihen, 
miten rakentamisaikoja voitaisiin nykyisestä lyhentää koko 
rakentamiseen liittyvää ketjua tehostamalla.

Remonttiapua
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- Tilanteen hankaluudesta huolimatta, aihetta liialliseen 
synkkyyteen ei ole. Eikä se auttaisi mitään. Nyt on suunnat-
tava katsetta tulevaan. Alalta tämä vaatii innovatiivisuutta, 
uudistumiskykyä ja rohkeutta, Vapaavuori kannustaa.
 
Jo nyt tilanne on vaatinut monen työpaikan menet tä-
misen. 
 
- Pyörät on saatava nopeasti liikkeelle kun suhdanne-
käänne jälleen väistämättä tulee. Tämä ei onnistu, jos 
osaava työvoima on päässyt alalta karkaamaan, ministeri 
huolehtii.
 
- Myös ylikuumenemisen riski uudessa nousussa on sitä 
todennäköisempi, mitä pienemmäksi lähivuosien tuotanto 
jää ja mitä enemmän alalta häviää työpaikkoja. Tästä olen 
erityisen huolissani, varsinkin kun tunnetaan 90-luvun alun 
laman aikaiset kokemukset. Vastaavien seuraamuksien vält-
tämiseksi esimerkiksi henkilöstön kouluttautumismahdol-
lisuuksia tulisi yrityksissä nyt pyrkiä ennemmin lisäämään 
kuin karsimaan, hän lisää.

Korjausrakentaminen 
rakennusalan pelastus

Muutama vuosi sitten Suomessa rakennettiin uudistaloja 
hurjaa vauhtia. Tahti on hidastunut huomattavasti, jopa 
pysähtynyt kokonaan. Rakennusalalla vapaarahoitteisen 
tuotannon osuus kaikesta rakentamisesta on merkittävä. 
Vapaavuori toteaa, ettei peruskorjaamisen vauhdittami-
nen yksin voi pelastaa tilannetta, mikäli vapaarahoitteisen 
tuotannon osuus dramaattisesti vähenee.
 
- Silti peruskorjaamisella on olennainen merkitys pyrittä-
essä minimoimaan niitä tappioita, joita alalla väistämättä 
syntyy. Toisin kuin uudistuotannon puolella, korjausra-
kentamisen osalta ongelmana ei myöskään ole kysynnän 
vähäisyys. Tarve peruskorjaamiselle olisi huutava ilman val-
litsevaa talouskriisiäkin.
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- Yritysasiakkaat osaavat tilata suoraan mitä tarvitsevat, 
mutta kuluttaja-asiakkaat kyselevät ratkaisuja ongelmiinsa, 
kertoo Mustonen.

Rautia Malmi myy Knaufi n Goldband-käsikipsilaastia ja
MP 75 L -konekipsilaastia sekä näihin pohjusteita, Stuck-
primeria ja Betokontaktia. Molemmat kipsilaastit soveltu-
vat lähes kaikkien sisätilojen rappaamiseen, ja korjaustöihin 
tai pienille pinnoille. Pohjusteet ovat suunniteltu erilaisiin 
tarkoituksiin. Niiden tärkein tehtävä on luoda hyvä tar-
tuntapinta laastille. 

Mustosen historia rautakauppa-alalla ulottuu lähes 30 
vuoden päähän. Pääkaupunkiseudulla hän on työskennel-
lyt viimeiset 14 vuotta, ja historiaa kipsin parissa löytyy 
vielä vuosi pidempään. 

Omaa taloa Mustonen ei ole rakentanut, vaan tieto ja 
taito ovat kertyneet työkokemuksen kautta. Myös muu-
tama entinen työkaveri on opettanut paljon. Tiukan pai-
kan tullen Mustonen soittaa Knaufi n yhteyshenkilölle. 

Teksti: Mira-Monica Anttila
Kuva: Kimmo Brandt

Konttilasteittain 
kipsilaastia

Helsingin Malmin Rautia on yksi merkittävimmistä 
Knaufi n jälleenmyyjistä. Rautiassa rakennustarvikemyyjä 

Jari Mustonen hoitaa kipsilaastiliikennettä. 

Yritykset tietävät mitä haluavat

Asiakkaista noin 60 prosenttia on yritysasiakkaita ja 
loput yksityisiä kuluttaja-asiakkaita. Marraskuussa 2008 
Mustonen siirtyi ostajasta myös myyjäksi. Työnkuvan muu-
tos ei ole ollut pelkästään helppo, vaan välillä hän kokee 
kuluttajien kysymyksiin vastaamisen haasteelliseksi.  

- Kun on tehnyt tätä jo näinkin pitkään, on välillä vaikea 
toistaa ohjeita ensimmäistä huoneistoremonttia teke-
välle. Välillä on kuitenkin mukava tehdä jotain muutakin, 
Mustonen hymyilee.

Kipsikontti saapuu Malmin Rautiaan vähintään ker-
ran puolessatoista kuukaudessa. Knaufi n tuotteet ovat 
Mustosen asiakkaille tuttuja ja niitä osataan kysyä suoraan. 
Knaufi n tuotteiden osuus kipsilaastien myynnistä on noin 
95 prosenttia.

- Toimitusten kanssa on opeteltu nyt uusia käytän-
töjä ja hienosäädämme niitä, 2 vuotta ostajana toiminut 
Mustonen selvittää. 
 
Useiden vuosien yhteistyö Knaufi n ja Rautian välillä on 
toiminut aina ilman reklamaatioita. Tuotteita osataan kysyä, 
ja niiden toimitus sujuu jouhevasti. Puhelin pirisee jatku-
vasti ja välillä Mustonen tekee kauppoja jopa kotimatkal-
laan ruokakaupassa.
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Rakennusurakka kestää kokonaisuudessaan 2–3 vuotta. 
Mittavassa hankkeessa tehtävänä on neljä taloa, kahdek-
san porrasta ja peräti 293 asuntoa, kertoo Hartelan työ-
päällikkö Ari Laanti. Putkistojen lisäksi uusitaan kylpyhuo-
neiden, vessojen sekä porraskäytävien pinnat.

- Osittain teemme asukkaiden tilauksesta myös keittiön 
saneerauksia, mutta ne ovat yksilötapauksia, Laanti sanoo.

Kun vanhat pintamateriaalit on irrotettu, huokoinen eris-
tyslevy poistetaan. Kylpyhuoneiden lattialle pumpataan 
kipsipohjainen lattiamassa talon pihalla sijaitsevasta sii-
losta. Kipsipumppaus soveltuu erityisen hyvin korkei-
siin taloihin, joissa betonin kuljetus ylös saakka olisi lähes 
mahdotonta. 

Menetelmä on myös jo valmiiksi putkiremontin takia 
kärsi vien asukkaiden etu.

- Asuntoihin ei tule pölyä, kun massaa ei sekoiteta kerrok-
sissa vaan pihalla siilossa, josta se pumpataan ylös, Laanti 
korostaa.

 
- Yhden asunnon kylpyhuoneen kipsipumppaus ei sinänsä 
kestä kauan. Kun lattialämpö sitten viikon päästä laitetaan 
päälle, kuivuminen kestää vielä pari viikkoa. 
 

Kipsilattia on luja
 
Vaikka kipsiä on käytetty paljon uudisrakennuksissa, 
Hartelalle kokemus vanhemman kiinteistön kipsillä toteu-
tetusta saneerauksesta oli ensimmäinen.
 
- Tämä tulee meillä jatkossa olemaan työtapa, seuraavaan 
urakkaan aiomme käyttää myös kipsimenetelmää, Laanti 
sanoo. 
 
Erilaisia materiaaleja verrattuaan Hartela on laskenut 
säästävänsä merkittävän osan työkustannuksista käyttäes-
sään kipsilattiamassaa. 

Yksi Turun suurimmista asunto-osakeyhtiöistä 

kohtasi ensimmäisen putkistosaneerauksensa. 

Samalla 1967 rakennettujen asuntojen 

kylpyhuoneiden pinnat ja porraskäytävien 

lattiat uusittiin. Urakka etenee tavallista 

putkiremonttia helpommin, sillä 

Hartela valitsi työmenetelmäkseen 

kipsipumppauksen. 

Tehoa 
putkiremonttiin 

kipsipumppauksella

Putkistosaneeraus on usein talon asukkaille 
piinallinen kokemus. Hyvä puoli on, että 
perusteellisen remontin jälkeen kaikki 
kylpyhuoneet ovat siistejä ja kestävät 
käytössä pitkään. 

Teksti: Laura Akkila
Kuvat: Päivi Kosonen
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Kipsipohjainen lattiamassa 
pumpataan siilosta sekoittavalla 

PFT G5 Super -laastipumpulla 
huoneistoihin. Kipsin 

vedenimukyky on pieni 
ja puristuslujuus hyvä.

 
- Moni kuvittelee edelleen, että kipsiä ei voisi käyttää 
märkä tiloissa. Kun päälle vielä laitetaan saman tuoteper-
heen tasoitteet, vesieristeet ja kiinnitys laastit, saadaan laa-
dullisesti hyvä ja sertifi oitu lopputulos, Laanti perustelee.
 
Kipsi on työmaamestari Heikki Virtasen mielestä help-
poa materiaalia, sillä sitä pääsee työstämään suhteellisen 
nopeasti. 
 
- Sekoittaminen on kätevää, koska pumppu sekoittaa 
kipsin ja veden valmiiksi. Yhteen asuntoon kuluu noin 600 
kiloa kipsiä. 
 
Virtanen ei näe mitään syytä sille, miksi myös vanhem-
pien rakennusten sisätilojen saneerauksissa ei käytettäisi 
useam minkin kipsiä. 

Kipsilattiamassan 
puristuslujuus 
on verrattavissa 
betoniin, joka on 
lujuusluokaltaan 
K-30 - K-40 välillä.
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Knauf Insulation Oy toimittaa asiakkailleen erilaisia eris-
teitä. Knauf Oy jatkaa normaalisti omien tuotteidensa 
myyntiä. Yritykset kuuluvat samaan konserniin, mutta toi-
mivat itsenäisesti eri paikoissa, omien vetäjiensä johdolla. 
Näin Knauf toimii kaikissa toiminta-alueeseensa kuuluvissa 
maissa, nyt myös Suomessa.

- Hyödynnämme kuitenkin toistemme osaamista ja syner-
gioita. Meillä on samoja asiakkaita, joilla on ristikkäisiä tar-
peita, kertoo Knauf Insulation Oy:n Business Manager 
Teijo Talka.

Knauf Insulation on toiminut eristemarkkinoilla 
Yhdysvalloissa 1970-luvulta lähtien ja Euroopassa vuo-
desta 2001. Yritys on yksi suurimmista ja nopeimmin kas-
vavista eristevalmistajista maailmassa. Nyt yrityksen tar-
koituksena on laajentaa toimintaansa Pohjoismaihin.

Teksti: Mira-Monica Anttila
Kuva: Jukka Uotila

Kaksi Knaufi a, 
kaksi toimialaa
Viime syksynä Suomessa aloitti toimintansa Knauf Insulation Oy. 
Monien hämmästykseksi kyseessä on täysin Knauf Oy:stä 
erillään toimiva yritys. Mistä ihmeestä on kysymys, 
ja mistä nämä erottaa?

- Tällä hetkellä rakennamme toimintaa Suomessa. 
Olemme kartoittaneet asiakaskohderyhmät ja niiden tar-
peet sekä rakentaneet toimivan tuotevalikoiman niiden 
pohjalta. Pääasiakaskohderyhmiämme ovat muun muassa 
taloteollisuus, rakennusliikkeet, tukku-ja vähittäiskaupat ja 
kattourakoitsijat. Nyt meillä on valmius palvella asiakkai-
tamme, Talka kertoo tilanteesta.
 

Ekologisia uutuustuotteita 
tulossa markkinoille

Tällä hetkellä Knauf Insulationin valikoimissa Suomessa 
on lasi- ja kivivillaa sekä XPS:tä. Suomen markkinoilla 
kukaan ei tällä hetkellä tarjoa yläpohjiin ja seiniin puhal-
lettavia mineraalivillatuotteita, mutta Knauf Insulation 
tuo Perimeter Plus ja JetStream -tuotteet markkinoille. 
Kyseessä ovat puhallettavat lasivillatuotteet, jotka ovat 
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esimerkiksi selluloosavillaan verrattuna miellyttävämpiä ja 
tehokkaampia tuotteita.

- Tuotteella on parempi lämmönjohtavuus, ja sitä voidaan 
puhaltaa myös kylmissä olosuhteissa. Tavara on kuivaa, 
eikä se roskaa asennettaessa samalla tavalla kuin selluvilla, 
Talka perustelee. 

Tuotteiden ympärille kootaan Knauf Insulation Partner 
-niminen puhallusurakoitsijaverkosto, niin että tuotteet 
voidaan myydä paikalleen asennettuna. JetStreamia voi-
daan käyttää ylä-, ala- ja välipohjiin ja Perimeter Plus -tuo-
tetta vinoihin yläkattoihin, seiniin ja koteloihin.

Maaliskuun alussa Knauf Insulation esitteli toisen paten-
toimansa tuotteen Lontoon EcoBuild-messuilla. Messuilla 
on vuosittain mukana useita ekologiseen rakentamiseen 
erikoistuneita yrityksiä ja tuotteita. Knauf Insulationin esit-

telemää uutta patentoitua ECOSE-teknologiaa voidaan 
käyttää kaikissa kiinteissä eristetuotteissa.

Uuden teknologian avulla tuotteet valmistetaan ekolo-
gisesti. Keksintö eliminoi formaldehydin ja fenolit, joita 
löytyy perinteisistä sidosaineista. Käytännössä tämä 
näkyy esimerkiksi lasivillan värin muutoksena. ECOSE-
teknologian avulla valmistettu lasivilla on luonnollisen 
väristä, harmaanruskeaa.

Valmius vastata tarpeisiin

Talkan arvion mukaan rakennusalan eristysliiketoiminta 
kasvaa lähes kaksinkertaiseksi seuraavan kymmenen vuo-
den aikana. Knauf-konsernin eristeliiketoiminnan kasvatus 
Pohjoismaissa on strategisesti suunniteltua.

- Tällä hetkellä merkittäviä tuotantomaita ovat Englanti, 
Saksa ja Venäjä. Nyt mietinnän alla on vaihtoehdot tuo-
tantokyvyn lisäämiseksi ja palvelutason nostamiseksi, että 
pytymme vastaamaan Pohjoismaiden tarpeisiin, Talka 
kertoo.

Knaufi n tehtaat ovat yleensä kolmesta neljän kertaa suu-
rempia kuin kilpailijoiden tehtaat. Logistiikka on mietitty 
loppuun asti. Tehtaalla eristeet pakataan kahdeksasosaan 
tuotteen tilavuudesta, jolloin tiivis pakkaaminen mahdol-
listaa suurempien määrien siirtelyn kerralla. Tämä on yksi 
valtti kilpailijoihin nähden.

- Me tulemme haastajana markkinoille. Toimitusaikojen ja 
palvelun pitää pelata, hinnan täytyy olla kilpailukykyinen 
ja kehitystyötä täytyy tehdä yhdessä asiakkaiden kanssa, 
Talka listaa. 

Maailman taloustilanne ei Talkaa pelota. Hänellä on koke-
musta yritysten käynnistämisestä. Knauf Insulation on osa 
vakavaraista konsernia, ja oli joka tapauksessa tulossa 
Suomeen. Rakennusalalla lähes koko työikänsä toimineelle 
Talkalle toimiala on jo entuudestaan hyvinkin tuttu.
 
- Markkinatilanne on kaikille sama. Nyt pärjää ne, jotka 
tekevät oikeita asioita oikealla tavalla, Talka pohtii ja lisää

- Tulevaisuudessa eristepaksuudet tulevat säädösten 
myötä kasvamaan, ekoteknologia kehittyy ja energian 
hinta nousee. Eristeitä tullaan tarvitsemaan.

Knauf Oy:n toimitusjohtaja 
Kai Nurmi (vas.) ja Knauf 
Insulationin Business 
Manager Teijo Talka 
kertovat yritystensä 
tuotevalikoimien 
täydentävän toisiaan.
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Jo aikaisemmassa Gips-lehdessä (2/2008) seurattiin 
Aqua panel Outdoor -levyn käyttöä kivitalojen rappauk-
sessa. Tuolloin ensimmäinen Vaajatalojen talotehtaalla val-
mistettu nurmijärveläistalo odotteli ulkorappausta levyn 
pintaan. Nyt asiakas saa tontilleen ulkopinnaltaan valmiiksi 
rapatun talon haluamallaan värisävyllä.

- Suunnittelimme projektin aikana yhdessä Knaufi n asian-
tuntijoiden kanssa seinärakennetta ja kävimme työmailla 
useaan otteeseen tarkastamassa, kuinka tuote toimii käy-
tännössä. Lopputuloksena kehitimme tämän monikäyttöi-
sen julkisivurakenteen, Finndomon Vaajatalojen myyntiyk-
sikön päällikkö Esa Mäkinen sanoo.

Aquapanel Outdoor -levy mahdollistaa talorakenteiden 
valmistamisen valmiiksi jo talotehtaalla. Talo on käytän-
nössä sisätöitä vaille valmis, lämpöeristetyt seinät sekä 

Kivitalorakentamisen 

tuplavoitto
Pohjoismaiden johtava teollisesti pientaloja valmistava 
Finndomo lanseerasi uuden KiviVaaja malliston, jonka 

seinärakenteessa käytetään Aquapanel Outdoor -levyjä. 
Yhteistyössä talotehtaan ja kipsituotteita valmistavan 

Knaufi n kanssa syntyi ratkaisu sääolosuhteita hyvin 
kestävälle kivitalojen julkisivutoteutukselle.

Teksti: Hanna Mäkelä
Kuva: Kimmo Brandt
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Tuotteet toiminnassa

ikkunat ja ovet paikalleen asennettuina. Knauf toimittaa 
talotehtaille Aquapanel Outdoor -levyt asennustarvikkei-
neen. Finndomon tehtailla valmistetaan ulkoseinät levyra-
kenteineen ja talotoimitukseen kuuluu myös aina halut-
tuun sävyyn tehty pintarappaus.

Kivitalo vastaamaan 
asiakkaiden tarpeita

- Halusimme suunnitella asiakaslähtöisen ja rakentajays-
tävällisen talomalliston, jolla on kivitalon olemus. Matkan 
varrella syntyi muutamia koetaloja ja lopputuloksena syn-
tyi KiviVaaja-talomallisto, sanoo Mäkinen.

KiviVaaja on suunnattu kivitalosta haaveileville rakentajille. 
Kivitalon valmistaminen talotehtaalla tuo kustannustehok-
kuutta ja säästää rakentajan kallista aikaa, kun rakentaja 

saa talon valmiiksi rapattuna. Lisäksi KiviVaaja-taloissa on 
energiatehokas matalaenergiaseinärakenne.

Yhteistyö parhaassa vauhdissa

Yhteistyö lähti liikkeelle, kun tuoteryhmäpäällikkö Janne 
Salmi Knaufi lta kävi esittelemässä Aquapanel Outdoor 
-levyn käyttömahdollisuutta puurunkoisessa talossa. Knauf 
on ollut seinärakenteen suunnittelussa mukana alusta läh-
tien. Mäkinen on erityisen tyytyväinen Knaufi n tuotetuen 
toimivuuteen.

- Projektimme alkoi kaksi vuotta sitten, mutta on vasta 
alku taipaleella. Knauf oli alusta asti sopiva yhteistyö-
kumppani meille. Toimitusten varmuus ja tilanteessa kuin 
tilanteessa haasteeseen tarttuminen ovat yhteistyömme 
perusta, Mäkinen kertoo.

Vaajatalojen myynnistä vastaava Esa Mäkinen (vas.)
kiittelee Knaufi n Janne Salmea saumattomasti 
sujuneesta yhteistyöstä.

”Halusimme 

suunnitella 

asiakaslähtöisen ja 

rakentajaystävällisen

talomalliston, jolla 

on kivitalon olemus.”
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Henkilökuva

Lahdelma ja Mahlamäki ovat osallistuneet useisiin 
kilpailuihin. Heurekan viereen kaavaillusta lisärakennuksen 
suunnitelmasta he saivat kunniamaininnan.
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Suomi-palkinto myönnettiin Ilmari Lahdelman ja Rainer 
Mahlamäen työstä arkkitehtuurin parissa sekä ennakko-
luulottomasta materiaalin ja muotojen käytöstä. 

- Meillä on joka suunnittelussa lähtökohtana ihan perus-
asiat. Kun ei ole sitoutunut mihinkään ja katse on kohteen 
paikassa, toiminnassa ja ympäristössä, on avoin kaikille 
materiaaleille ja niiden käytölle, Lahdelma pohtii.

Suunnittelussa on olemassa myös käytännön ja tavoittei-
den sanelema puoli.

- Usein esimerkiksi museoilta toivotaan erikoisuutta, joka 
kuvastaa rakennuksen luonnetta ja identiteettiä. Nämä 
ovat usein niin sanottuja korosterakennuksia, Mahlamäki 
kommentoi.

- Esimerkiksi Kotkan Merikeskus Vellamolta odotettiin 
erottuvuutta ja näkyvyyttä. Se on imagorakennus Kotkan 
kaupungille, Lahdelma lisää.

Erikoisten rakennusratkaisujen toteutuksessa materiaalien 
toimivuudella on merkittävä osuus. Kipsistä arkkitehdeillä 
on myönteisiä kokemuksia rakennusmateriaalina. Lähes 
kaikissa heidän suunnittelemissaan rakennuksissa on käy-
tetty kipsiä.

Teksti: Mira-Monica Anttila

Kuvat: Kimmo Brandt

Lahdelma ja Mahlamäki -arkkitehtikonkarit

Arkkitehtitoimisto Lahdelma&Mahlamäellä on pitkä historia. Parivaljakko on tällä 

hetkelle Suomen tunnetuimpia ja tunnustetuimpia arkkitehteja. Kulttuuriministeri 

Stefan Wallin palkitsi yli kaksikymmentä vuotta yhdessä työskennelleet yrityksen 

päämiehet joulukuussa 2008 Suomi-palkinnolla. 

- Voisi sanoa, että se on lähes välttämätön materiaali. Kun 
nykyisin talot rakennetaan raskaasti, tarvitaan esimerkiksi 
alas laskettuja kattoja ja kipsilevyjä verhoilemaan tekniik-
kaa piiloon, Mahlamäki kertoo. 

Työtahti kiristynyt, 
palkkiot pienentyneet

Lahdelma ja Mahlamäki ovat olleet suunnittelemassa 
Kaustisten kansantaiteenkeskusta, Helsingissä näkövam-
maisten toimitaloa Iiristä sekä useita yliopisto- ja koulu-
rakennuksia. Pitkän linjan ammattilaisilla on perspektiiviä 
useilta vuosikymmeniltä. Arkkitehtiala on muuttunut radi-
kaalisti sekä teknisesti että toiminnallisesti. 

- Olemme varmaan viimeinen sukupolvi, jolla ei ole luon-
tevaa suhdetta tietotekniikkaa, Mahlamäki hymyilee.

Taloudellisesti pärjätäkseen arkkitehtitoimistoilla pitäisi 
olla koko ajan useita töitä menossa, koska etenkin julki-
sella puolella palkkiot ovat laskeneet. Myös lainsäädäntö 
on vaikeuttanut työskentelyä.   

- Pääsuunnittelijavastuut tuovat paljon velvoitteita, joista 
ei makseta kunnon palkkioita, Mahlamäki mainitsee 
korjauskohdista.

Ennusteiden 

mukaan asukasluku 

pääkaupunkiseudulla

tulee kasvamaan tulevina 

vuosina hurjasti. 

Tämä edellyttää

uusia asuintiloja useille 

tuhansille ihmisille. 
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Lahdelman ja Mahlamäen yhteistyö vuosissa

• 1970-luvulla Tampereen teknillinen yliopisto
• 80-luvulla kilpailuissa menestynyt kahdeksan hengen työhuonekunta 
• 80-luvulla työhuonekunta 8 Studio -nimiseksi arkkitehtitoimistoksi 
• 90-luvun alussa muutto Helsinkiin 
• 1997 Arkkitehtitoimisto Lahdelma&Mahlamäki
• 1998 muutto Tehtaankadulle
• 2000-luvun vaihteen jälkeen isoja työkohteita, henkilökuntaa lähes 30 henkilöä. 
• Tällä hetkellä työntekijöitä on noin 20 henkilöä. 
• Ilmari Lahdelma toimii arkkitehtuurin professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa
• Rainer Mahlamäki arkkitehtuurin professorina Oulun yliopistossa.

- Rakennukset ovat teknistyneet, johtaminen ja koordi-
nointi lisääntynyt, rakennejärjestelmät taloissa ovat muut-
tuneet ja talotekniikka tuo nykyisin suuria kustannuksia, 
Lahdelma listaa muutoksia alalla.

- Rooli on muuttunut niin, että arkkitehti ei vastaa enää 
pelkästään rakennuksen esteettisyydestä, hän lisää.

Tulevaisuudessa näkyy asuintaloja

- 90-luvun alussa oli käsitys, että ikinä ei enää rakenneta 
uusi toimistotiloja, koska niitä jäi tyhjilleen niin paljon. 
Ennustuksista huolimatta toisin kävi, Lahdelma pohtii.

Ennusteiden mukaan asukasluku pääkaupunkiseudulla 
tulee kasvamaan tulevina vuosina hurjasti. Tämä edellyttää 
uusia asuintiloja useille tuhansille ihmisille. 

- Toimitilarakentaminen stoppaa varmasti jossain vai-
heessa, mutta uusia asuintaloja tullaan rakentamaan. 

Meillä on myös Sipoo, joka on ihan erityistä ja kiinnosta-
vaa aluetta, Mahlamäki toteaa.

Arkkitehdit innostuvat pohtimaan tulevaisuuden hank-
keita enemmänkin. 

- Lähiötaloja varmasti tiivistetään, korotetaan ja lisätään 
uutta arkkitehtuuria sekaan. Vanhasta ei ole helppo läh-
teä muokkaamaan uutta. Ideoita olisi kyllä valtavasti, 
Mahlamäki kertoo.

Lahdelma nostaa esille käynnissä olevia hankkeita, joissa 
vanhaa kerrostaloa on osittain purettu ja rakennettu 
uudestaan asuttavamman ympäristön saamiseksi.

- Lisäksi kuntaliitokset aiheuttavat terveysasemien ja kou-
lujen tyhjentymistä. Niille tarvitaan tulevaisuudessa uutta 
käyttöä, Mahlamäki visioi.

Hartwall Areenalla vietettiin 
perinteistä sauna- ja peli-iltaa

Knauf järjesti jo toisen kerran perinteisen asiakaskiekko-
tapahtuman Hartwall Areenalla. Tällä kertaa innokkaita 
osallistujia oli yli 30 henkeä. 

Vaihtoaitioissa riitti säpinää, kun vaihtopelaajia oli molem-
missa joukkueissa runsaasti. Tiivistunnelmaisen pelin voi-
ton vei Tampereen puoliammattilaisilla vahvistettu
joukkue. Pelin jälkeen joukkueet saunoivat Hartwall 
Areenan suuren aition saunassa, nauttivat illallisen ja kat-
soivat Jokerit-Ilves -liigapelin. 

- Ei pidä unohtaa  myöskään oman pelin jälkipeliä viiltä-
vine analyyseineen tappion tai voiton syistä, Jari Berglund 
Knaufi lta nauraa.
 
Seuraavaa saunailtaa vietetään jälleen vuoden päästä.

Erikoisten 

rakennusratkaisujen 

toteutuksessa materiaalien

toimivuudella on 

merkittävä osuus.

Uutiset 
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Vahdinvaihto Kankaanpään 
kipsilevylähettämössä

Kipsilevyjen lähettämisestä asiakkaille vuodesta 
1995 lähtien vastannut Pekka Soini jäi eläkkeelle 
maaliskuun alussa tänä vuonna. 

Pekan tilalle kipsilevylähettämöä hoitamaan 
on valittu Seppo Huhtaniemi, 42. Työtehtävät 
eivät siirry tuntemattomiin käsiin, sillä Seppo on 
ollut Knaufi n palveluksessa jo vuodesta 1996 
lähtien. Ennen nykyistä tehtävää hän on hoi-
tanut muun muassa kipsilevyjen lastausta ja 
välitystuotevarastoa.

Knauf toivottaa Pekalle oikein rattoisia eläkepäiviä.

Palkinto on kunnianosoitus hänen 
elämäntyöstään toimialan pioneerina.

Baldwin Knaufi lle myönnettiin DIY-Lifetime palkinto hänen 
elämäntyöstään tee-se-itse toimialan kehittämisestä. 
Palkinnon hänelle myönsi BHB-Baumarktkongress 18. 
marraskuuta 2008 Berliinissä. Tee-se-itse -tuotteet ovat 
jo pitkään olleet tärkeässä asemassa Knauf-konsernissa ja 
Baldwin Knauf on henkilökohtaisesti sitoutunut sekä tuot-
teiden että markkinoiden kehittämiseen. 

DIY-Lifetime palkinto myönnettiin nyt kolmannen ker-
ran. Se voidaan myöntää henkilölle, joka on omalla 
työllään merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttanut alan 
kehitykseen. 

Baldwin Knauf, 69, on konsernin pitkäaikainen pääjoh-
taja. Hän jättäytyi pois pääjohtajan tehtävistä kesällä 2008, 
mutta on edelleen aktiivisesti toiminnassa mukana kon-
sernin hallituksen ja johtoryhmän kautta.

Baldwin Knauf vastaanotti 
DIY-Lifetime palkinnon

Lyijytön Knauf SAFEBOARD 
on tulevaisuutta

 
Knauf SAFEBOARD on erikoiskipsilevy, joka 
on suunniteltu röntgensäteilysuojaksi lyijylevy-
jen sijaan. Se soveltuu erinomaisesti hammas- ja 
eläinlääkäriklinikoille, röntgen- ja leikkaushuo-
neisiin sekä paikkoihin, joissa röntgensäteilylait-
teita käytetään. Täysin lyijytön kipsilevy suojaa 
sataprosenttisesti röntgensäteilyä vastaan. Knauf 
Safeboard-levyn asentaminen on helppoa ja 
nopeaa. Tuote on ympäristöystävällinen, joten 
rakennusjätteet voidaan hävittää sekajätteen 
mukana. 
 



AQUAPANEL® Sementtilevyt

Outdoor

Turvallinen 
tuulettuva 
rakenne!

Indoor

www.knauf.fi

AQUAPANEL® levyt ovat kiviaineispohjaisia, sementistä valmistettuja ja molemmin puolin lasikuituverkolla 

vahvistettuja rakennuslevyjä, jotka tarjoavat kosteuden kestävän, helposti työstettävän ja asennettavan 

vaihtoehdon niin uudis- kuin saneerauskohteisiinkin. AQUAPANEL® Outdoor levyt tarjoaa turvallisen 

ja testatun julkisivurappausjärjestelmän raskaiden tiili- ja muiden muurattujen julkisivuverhousten tilalle. 

AQUPANEL® Indoor on sisäverhouslevy joka soveltuu kosteiden- ja märkätilojen rakenteisiin. 

Pukkaako julkkari- tai 
kylppärisaneerausta?


