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on Knauf Oy:n sidosryhmälehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 

KNauf on yksi Euroopan suurimmista 
rakennusmateriaalivalmistajista, ja yrityk-
sellä on toimintaa maailmanlaajuisesti. Suo-
messa Knauf valmistaa kipsilevyjä Kankaan-
pään tehtaalla. Yrityksellä on yhteensä yli 
150 tuotantolaitosta ja 26 000 työntekijää. 

Rakennus- ja sisustusmateriaaleista muo-
dostuva tila on Knaufin palvelutarjonnan ja 
asiantuntijuuden keskiössä. Yrityksen tuote- 
valikoimaan kuuluvat kipsikartonkilevyt 
sekä kipsipohjaiset laastit ja lattiamassat, 
AMF-, Danoline- ja Heradesign-akustiik-

katuotteet, teräsrangat, tarkastusluukut sekä 
laastipumput ja -sekoittajat sekä Aquapanel- 
sementtilevyt ja Knauf Sheetrock -valmis-
tasoitteet.

Ympäristö- ja laatusertifikaatit ohjaavat yri-
tyksen toimintaa ja tuotekehitystä.

Knauf-nimi tulee yrityksen vuonna 1932 
perustaneelta perheeltä. Knauf toimii edel-
leen perheyrityksenä. 

Lue lisää osoitteesta  www.knauf.fi
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Tuotteet ja tunteet
Knauf tunnetaan perinteisesti laadukkaista kipsi-
tuotteistaan. Konsernimme juuret ovat syvällä kipsissä, 
ja tähän on viitannut vahvasti myös slogan Kaikki kip-
sistä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tuotevali-
koimamme on kuitenkin laajentunut, ja iso osa uusista 
tuotteista ei enää liitykään suoranaisesti kipsiin. Näitä 
tuotteita ovat mm. Aquapanel-sementtilevyt, mineraa-
likuituiset AMF-akustiikkatuotteet, puukuitupohjaiset 
Heradesign-akustiikkalevyt, teräspohjaiset kiinnitys- 

ja kannatusjärjestelmät, tarkastusluukut sekä viimeisimpänä hankintana Knauf 
Sheetrock -saumaus- ja valmistasoitetuotteet. 

Nykyisen valikoimamme avulla voit vaikuttaa yhä enemmän rakennettavi-
en tilojen visuaaliseen ilmeeseen ja tekniseen toimivuuteen esimerkiksi tilan 
akustiikan, palonsuojauksen ja äänen eristämisen osalta. Nykytilannetta ja tu-
levaisuuden tavoitteitamme kuvaava uusi slogan, Tuotteesta tilaksi, vastaa toi-
mintaamme ja tuotejärjestelmiemme mahdollisuuksia. Lue lisää uudesta kon-
septista sivulta 18.

Rakentamisessa pyritään luomaan enemmän kuin vain toimivia tiloja. Tila 
luo aina oman tunnelmansa ja siellä oleskeleville ihmisille erilaisia tunteita. Se, 
minkälaisen tunteen luomme omien tuotteidemme kautta, on meille tärkeää. 
Unohtamatta knaufilaisten geeneihin koodattua kipsiä järjestämme uusien 
tuotteiden ympärille lokakuun aikana Tuotteesta tilaksi -kiertueen. Kuuden 
kaupungin kiertueella tuodaan esille tiloissa syntyvää tunnelmaa.

Knauf-konserni on ostanut tänä vuonna USG:n Euroopassa olevat Sheetrock 
ja Donn -liiketoiminnot. Kaupan myötä Sheetrock saumaus- ja valmistasoi-
tetuoteperhe sekä Donn T-listakannatinjärjestelmät siirtyivät täydentämään 
Knaufin laajaa tuotevalikoimaa kesäkuun alusta. Olemme jo lähteneet vahvasti 
liikkeelle Sheetrock-tuotevalikoiman osalta. Siihen kuuluvat mm. valmistasoit-
teet ja jauhotasoitteet, kulmasuojat ja saumanauhat sekä työstämistä helpottavat 
koneet ja työkalut. Jos kipsilevyjen saumaaminen tai ylitasoittaminen on ajan-
kohtaista, tähän tuoteperheeseen kannattaa tutustua.

Tunnelmallista syksyä, 

Kai Nurmi
toimitusjohtaja

Pääkirjoitus
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Moderneja suomalaisia vastauksia rakentamisen haasteisiin ovat esimerkiksi Suomen Luonto-
keskus Haltia sekä Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talo.

Niiden pääsuunnittelijat kuittaavat design-termin yleissanaksi, joka koetaan ammattipiireis-
sä jopa hieman negatiivisena. ”Hyvä rakentaminen on yksinkertaisuudessaan arkkitehtuuria, 
jonka esteettiset ja toiminnalliset laatuvaatimukset ovat korkealla. Se yhdistää saumattomasti 
rakennuksen käyttötarkoituksen ja sen sopivuuden ympäristöönsä, sekä kaikki siihen kohdis-
tuvat kustannus-, ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset”, kiteyttää Haltian suunnitellut 
arkkitehti Rainer Mahlamäki. 

”Hyvä arkkitehtuuri vaatii myös hyvän tilaajan”, toteaa Vesa Oiva, joka kollegansa Selina 
Anttisen kanssa toimi Kaisa-talon pääsuunnittelijana. ”Hyvällä tilaajalla on selkeä näkemys 
hankkeestaan sekä ymmärrys siitä, että hyvä suunnittelu maksaa itsensä takaisin. Suunnittelun 
vajavaisuudesta seuraa usein aikataulujen ja resurssien riittämättömyys, jotka ajavat projektin 
ahtaalle ja pakottavat hätiköityihin ratkaisuihin”, hän täsmentää. 

Varsinkin uusien kaupunginosien suunnitteluun Oiva kaipaa huolellista panostusta. ”Ei ole 
järkeä eriyttää rakennusprojekteja eriarvoisiin kategorioihin. Sillä syntyy vain sekavaa miljöö-
tä. Laadun jälki näkyy ja kestää.” 

Puheenaiheena

“Kaisa-talo suunniteltiin  
toiminnan ehdoilla. Ratkai-
sut perustuvat vahvasti van-
haan kontekstiin ja paikkaan. 
Kaisaniemenkadun mutkaa 
käytettiin muodoissa toistu-
vasti”, kertoo Anttinen Oiva 
Arkkitehdit Oy:n Vesa Oiva.

Hyvä suunnittelu 
ei vanhene

Mitä on hyvä designrakentaminen, ja miten se 
huomioi sille asetetut moninaiset vaatimukset? 
Suomalaiset huippuarkkitehdit vastaavat. 
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Aika syö uutusarvon 
5–10 vuodessa. Sen 

jälkeen huomataan, mikä 
on hyvin suunniteltua. 

Mittakaavattomuutta 
isossa mittakaavassa
Helsingin yliopiston uusi kirjasto edustaa ajatonta ja kestävää 
suunnittelua – ja on silti aikaansa edellä. Kaisa-talo on sijaintinsa ja 
tilaohjelmansa puolesta harvinaisen vaativa rakennus. Siellä toimivat 
myös EU-tietokeskus, Tilastokeskuksen infopiste ja American Resource 
Center. Alakerrassa on myös liiketiloja. Kerrosten matala kattokorkeus 
kompensoituu eri suunnista avautuvilla yllättävillä näkymillä. 
Keskimittainen ihminen näkee joka kohdasta ulos jonnekin suuntaan. 
Kirjasto tarjoaa monenlaisia tiloja tuhansille erilaisille käyttäjille ja vaatii 
toimiakseen muun muassa äärimmäisen tarkasti suunnitellun akustiikan, 
valaistuksen ja ilmastoinnin. Moderni automaatio- ja anturitekniikka 
onkin valjastettu käyttöön koko Kaisa-talossa.
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Ekoteknologiaa kunnian-
himoisin tavoittein
Suomen luontokeskus Haltia on kesällä 2013 avattu luontokeskus Espoon 
Nuuksiossa. Modernin, tiloiltaan intiimin rakennuksen innoittajaksi Rainer 
Mahlamäki nimeää kalevalaisen kulttuurin. Haltia on ensimmäinen kokonaan 
massiivipuuelementeistä rakennettu julkinen rakennus Suomessa. Ympäristö 
huomioidaan niin Haltian tiloissa kuin toiminnassakin taitavalla suunnittelulla ja 
moderneilla rakennusteknisillä ratkaisuilla. Muun muassa ilmastointi, valaistus ja 
vedenkäyttö on automatisoitu ja optimoitu. Haltia lämpenee ja jäähtyy auringosta 
ja maasta saatavalla energialla ja se käyttää uusiutuvaa puusähköä. 

Puheenaiheena

Rainer Mahlamäki työskentelee 
arkkitehtitoimisto Lahdelma 
& Mahlamäki Oy:ssä sekä 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
professorina. 

Se, miltä ympäristö 
näyttää, on henkisen 

tilan mittari 
yhteiskunnassa.
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Uusi urbaani 
puukaupunkikortteli 
Helsingin uuteen, merelliseen kaupunginosaan Jätkäsaareen 
nouseva Wood City on Suomen toistaiseksi suurin puuraken-
tamisen hanke. Se kokoaa asumisen, työskentelyn ja hotelli-
palvelut elävän korttelipihan ympärille. Jätkäsaaren kohteessa 
on rakennettavina Suomen ensimmäiset korkeat puuele-
menttirakennukset. Valmistumisensa jälkeen Wood City on 
Haltian tavoin uusimman puurakentamisen taidonnäyte, joka 
nostaa alan osaamisen Suomessa kansainväliselle tasolle.

Puheenaiheena

Kaisa-talossa valo tuodaan sisään 
kekseliäästi kirjaston lukuisiin tiloihin, 
joista tuhannet käyttäjät voivat valita 

erilaisiin tarpeisiinsa sopivimman. 

arkkitehdin vapaus ja vastuu
”Rakentamisen ekotehokkuus on pitkälti kiinni tuotteista ja tek-
niikasta. Energiamääräykset eivät juurikaan arkkitehdin vapautta 
rajoita”, summaa Oiva. ”Sen sijaan ne muuttavat suunnittelun jo 
varhaisessa vaiheessa ryhmätyöksi, jossa rakenne-, LVI- ja kaikki 
muu suunnittelu on alusta asti mukana.”

Oulun yliopiston arkkitehtuurin professorinakin toimiva Mahla-
mäki kokee hyvän suunnittelun kipukohdaksi Suomessa 60-luvulla 
kehitellyn suurelementtitekniikan, joka leimaa yhä rakentamista. Se 
rajoittaa arkkitehdin vapautta luoda myös silmänruokaa, jota kui-
tenkin toivotaan: yksityiskohtia, yllätyksiä ja yksilöllistä rakentamis-
ta. Anonyymius on vieraannuttavaa. 

”Tuotannon ja rakentamisen helppous syrjäytti korkean laadun ja 
käsityön arvostuksen. Siksi rakentamisen maine on nykyään huo-
no, vaikka ihmisten odotukset ovat korkealla. Rakennukset koo-
taan usein käyttötarkoituksesta riippumatta samoin tavoin – vain 
ulkokuori ”paperoidaan” kulloinkin vallitsevan trendin mukaan. Tu-
levaisuus on varmasti esivalmistettujen komponenttien aikaa, mut-
ta mitään konkreettista ei tällä rintamalla ole tapahtunut", sivaltaa 
Mahlamäki, ja toivoo, että puuteknologia nyt veisi rakentamistek-
niikkaa eteenpäin. “Elementtirakentaminen ja yhä monimutkai-
sempien teknisten rakenteiden kiireinen yhteensovittelu voi myös 
synnyttää kosteusvaurioita ja virheitä, joita ei ehditä havaita. Siksi 
uusiakin taloja joudutaan paikkailemaan ja korjaamaan kohta niiden 
valmistuttua”, arkkitehti varoittaa.

Mahlamäki haluaa myös muistuttaa rakentamisen realiteeteista. 
”Erityishankkeet maksavat. Tunnusta se alusta asti ja lisää budjettiin 
20 prosenttia! Varsinkin yhteiskunnan rahoittamissa testikohteissa 
olisi syytä myös testata innovaatioita ja sallia niille isompi budjetti. 
Innovaatio vaatii alussa satsausta, mutta tuottaa onnistuessaan eko-
nomiaa tuleviin hankkeisiin”, Mahlamäki rohkaisee.
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Kestävää

Miten rakentamisessa ja designissa voidaan kehittää kestävämpiä 
ratkaisuja? Tämän lajin mestari lienee maailmankuulu arkkitehti William 
McDonough, jonka tavoitteena on suunnitella koko maailma ovenkahvasta 
tehdaslaitokseen niin, ettei kaatopaikkoja enää tarvita. 

LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) on 
vihreiden kiinteistöjen sertifioin-
tijärjestelmä, jonka avulla pyritään 
vähentämään rakentamisen ja 
kiinteistöjen elinkaaren aikaista 
ympäristökuormitusta. Järjestelmän 
on kehittänyt ja sitä ylläpitää U.S. 
Green Building Council (USG-
BC). Heinäkuussa 2013 USGBC 
vahvisti LEED-ympäristöluokituk-
sen neljännen version, johon sisältyy 
nyt myös Kehdosta Kehtoon -serti-
fiointiohjelma. 

Yhteistyössä kemisti Michael Braungartin 
kanssa McDonough on kehittänyt koko-
naisvaltaisen Kehdosta kehtoon -toiminta-
mallin, joka yltää suunnittelun alkuvaiheista 
aina tuotteiden seuraavaan elämään – lo-
puttomiin – ja sisältää paitsi ekologisen ja 
energianäkökulman, myös inhimillisen kes-
tävyyden näkökulman. 

Kehdosta kehtoon -toimintamalli on 
täynnä inspiraatiota ja tuottavuutta. Tar-
koitus on tuottaa ratkaisuja, joista syntyy 
hyvinvointia sekä taloudellisesti että muilla 
tavoin, nykyiselle ja kaikille tuleville suku-
polville. Hyvät ratkaisut täyttävät ekologiset, 
yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaatimuk-
set – ja ovat myös kekseliäitä, esteettisiä ja 
hauskoja.

Raaka-aine = ruokaa
Teknisillä tuotteilla ei todellisuudessa ole 
“elinkaarta”, jonka lopussa ne kuolevat ja hä-
vitetään. Mikään ei häviä, vaan materiaalit 

kiertävät planeetallamme ikuisesti. Kaikki 
on riippuvaista kaikesta muusta ja vaikuttaa 
kaikkeen muuhun, joko suoraan tai epäsuo-
rasti. Siispä jäte on joko biologista tai tek-
nistä "ruokaa" seuraavalle tuotesukupolvelle. 
Tässä piilee sekä ongelma että mahdolli-
suus: on opittava ajattelemaan, että jokai-
nen komponentti on vain lainassa. Hyvän 
suunnittelun avulla materiaali palautetaan 
kiertoon aiempaa paremmassa kunnossa.

Paljon on jo tehty oikein, mutta tehtä-
vää riittää kyllä. Vastuu ei ole ainoastaan 
tuotekehittäjien tai rakentajien kontolla. 
McDonough'n mukaan kemikaalilainsää-
dännön ja erilaisten määräysten olemassaolo 
osoittaa, ettemme vielä ole oppineet ajatte-
lemaan tuotantoa ikuisena kiertokulkuna. 
Kun opimme, ei näitä määräyksiä enää tar-
vita. Tarkoituksellista suunnittelua voidaan 
käyttää työkaluna positiiviseen muutokseen, 
jolloin teollisuus pystyy paljon parempaan 
kuin "minimoimaan jalanjälkensä". 

Muistatko 
viime 
numerosta?

Kierrätettyä 
arkkitehtuuria 
– kehdosta kehtoon
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Haaste kaikille
Rakentaminen, remontointi, sisustus ja maalaus vaativat paljon 
kemiallisia materiaaleja, joilla saattaa olla pitkäkestoisia vaiku-
tuksia sisäilman laatuun ja ympäristöön, ja jo työvaiheessa teki-
jöiden terveyteen ja työturvallisuuteen. 

Jo suunnittelussa kannattaa siksi huomioida ympäristö-
kuormituksen ja terveyshaittojen välttäminen rakentamisen, 
käytön ja kierrätyksen kaikissa vaiheissa. 

•	 tarkista	tuotteiden	ympäristöluokitus	
•	 vähennä	jätteiden	syntymistä,	tehosta	
 niiden hyötykäyttöä
•	 valitse	vain	kierrätettäviä,	ympäristö-
 ystävällisiä tuotteita
•	 etsi	energiatehokkaita	ratkaisuja
•	 huomioi	käyttöturvallisuus
•	 rakenna	sääsuojan	alla,	kuivissa	oloissa
•	 käytä	tarkkuusannostelijaa
•	 tehosta	vedenkäyttöä
•	 varmista	lämmön	talteenotto	prosesseissa	
 ja kiinteistöjen lämmityksessä
•	 hanki	oikein	mitoitettuja	pakkauksia
•	 suosi	paikallisia	tuotteita	–	vähennät	
 kuljetuskustannuksia 
 ja työllistät paikallisesti
•	 vaadi	kuljetusliikkeiltä	
 asianmukaista kalustoa
•	 optimoi	kuljetukset	turhien	
 kilometrien välttämiseksi

Cradle to cradle -verkkosivu
www.mbdc.com

”Upcycling” on jätteen 
uusiokäyttöä, jossa materi-
aalista syntyy uusia, laadul-
taan tai ympäristöarvoltaan 
alkuperäistä parempia 
materiaaleja tai tuotteita. 



Kestävää

Trash Design haastaa 
arkkitehtuuria käyttämään 

rakennusaineissa kierrätettyjä ja 
kertaalleen käytettyjä materiaaleja.

Kuraattori Isa Kukkapuro-Enbomin ja romumuotoilija Henrik 
Enbomin luoma Trash Design -erikoisnäyttely Habitare 2013 
-messuilla herätti ajattelemaan kulutustapojamme ja mahdolli-
suuksiamme vähentää turhaa kulutusta aina arkkitehtuurissa asti. 
Näyttelyssä avainsanoina olivat yhteisöllisyys, avoimuus ja esteetti-
syys – kuten koko Trash Design -ideassa, joka Enbomien mukaan 
on “avoimen lähdekoodin organisaatio, joka ei myy mitään”. 

Kestävästä arkkitehtuurista Isa Kukkapuro-Enbom heittää esi-
merkiksi yli tuhat vuotta vanhat, yhä toimivat rakennukset. “Mitä 
niissä on tehty oikein? Mistä johtuu, että antiikin roomalaisten 
betoni oli parempaa kuin nykyaikainen?” Vastauksia Kukkapuro-
Enbom ei heti odota, sillä asiaa on vasta alettu tutkia. 

Enbomit nostavat kierrätyksen esimerkkimaaksi Hollannin, jon-
ka pieni pinta-ala ei jätä tilaa valtaville kaatopaikoille. Kierrätys on 
siellä erittäin organisoitua – toisin kuin Suomessa. “Suomessa meillä 
on hallitsemattomia kasoja”, näpäyttää Kukkapuro-Enbom. 

Vuonna 2009 rakennusjätettä syntyi Suomessa yhteensä noin 
18,8 miljoonaa tonnia. Tämä määrä vastaa noin 20 prosenttia kai-
kesta Suomessa syntyvästä jätemäärästä. Rakentamisjätteen käyttöä 
tulisikin kehittää. “Esimerkiksi puumateriaalia ei aina kannata ha-
kettaa. Puun kierrättäminen on perinteinen tapa hyödyntää vanhoja 
rakennuksia. Naulojen poistaminen tosin vaatii lisätyötä – mutta 
mikseipä sillä voisi työllistää heitä, jotka tarvitsevat työtä?” kysyy 
Henrik Enbom. 

- elinkaaresta elinympyrään

Kaatopaikat ovat 
huomisen kaivoksia.
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Yhteistyössä

Aika on rahaa arvokkaampaa
Espoon Lattiapinnoite Oy on tehnyt lattioita erilaisilla 
pumpputasoitteilla jo yli parin vuosikymmenen ajan. 
Yhteistyö Knaufin kanssa alkoi vuosituhannen taitteessa, 
eikä liene syytä vaihtaa toimivaa reseptiä. 

Espoon Lattiapinnoitteen toimitusjohtaja 
Jussi Peltonen kertoo yhteistyön alkaneen, 
kun yritys etsi sopivaa pumppauskalustoa 
lattiatöihin. "Kiinnostuin ensin koneesta. 
Sitten Knaufilta kysyttin, miksen pumppaisi 
sillä myös Knaufin kipsiä", muistelee Pelto-
nen. Knauf oli juuri niihin aikoihin aloitta-
massa uudelleen lattiakipsin maahantuontia 
joidenkin vuosien tauon jälkeen ja etsi yh-
teistyökumppaneita. 

Peltonen on rakentamisen ja erityisesti 
lattiapumppauksien monitaitaja ja osaa siksi 
vertailla kokonaistuloksia. 

”Asiakkaalle on tärkeätä tarjota kuhunkin 
kohteeseen parhaiten sopiva ratkaisu. Heillä 
ei voi olettaa olevan näkemystä ja osaamista 
kaikista yksityiskohdista. Siksi toivoisinkin, 

että jo suunnitteluvaiheessa ajateltaisiin ko-
konaisuutta. Pelkkien tuoteominaisuuksien 
ja hankintahinnan pohjalta tehty päätös 
saattaa kokonaishinnaltaan tulla kalliim-
maksi, jos ei huomioida esimerkiksi raken-
tamisen aikaisia aikatauluja ja käyttövuosien 
huolto- ja korjauskustannuksia”, Peltonen 
puntaroi. 

"Materiaalitoimittajia on useita, mutta 
Knauf tarjoaa kokonaisuuden tehtävien 
hoitamiseen. Knauf on kehittänyt paitsi 
tuotteet eri tarkoituksiin, myös kaikki tar-
vittavat koneet ja varusteet, joilla työ hoituu 
helposti ja jotka toimivat optimaalisesti yh-
teen. Omalle yritykselleni tämä on helppoa 
ja toimivaa yhteistyötä", koostaa Peltonen. 

Jatkuva kehitystyö sekä tuoteinnovaa-

tioiden että laitteistojen osalta, ja toisaalta 
myös henkilöstön ja yhteistyökumppanien 
koulutus niiden käytössä, mahdollistavat 
jatkossakin kaikkia osapuolia hyödyttävän 
toiminnan.

”Knauf palvelee asiakkaitaan ja yhteistyö-
kumppaneitaan mielestäni hyvin. Langan 
päähän saa oikean henkilön, materiaalitoi-
mitukset ovat nopeita ja laitteiden kuluvien 
osien korvaaminen käy ripeästi”, Peltonen 
summaa. 

Hyväkään tuote ei  
yksin riitä – on nähtävä  
kokonaisuus paremmin 
kuin asiakas itse.
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Helsingin  
Kuunari  
tarjoilee 
asumisviihtyvyyttä 

As. Oy Helsingin Kuunari rakennetaan 
merelliseen miljööseen Helsingin Lauttasaareen. 
Kolmeen taloon syntyy yhteensä 39 asuntoa, 
päiväkoti sekä pihakannen alle sijoitettava 
autohalli. Ääntä ja elämää siis riittää.

Modernit, valoisat tilaratkaisut yhdistetty-
nä Lauttasaaren merimaisemiin, runsaisiin 
puistoalueisiin, palvelujen läheisyyteen sekä 
hyviin kulkuyhteyksiin tekevät Helsingin 
Kuunarin kodeista houkuttavia. Uudet 
asukkaat pääsevät koteihinsa alkuvuodes-
ta 2014. Asumismukavuutta heiltä ei tule 
puuttumaan. 

Asuinympäristön ja toimivien huoneis-
toratkaisujen ohella asumismukavuuteen 
vaikuttaa moni näkymätön tekijä: laadukas 
sisäilma, sopiva lämpötila ja miellyttävä 
akustiikka lienevät näistä oleellisimmat, sillä 
niiden vaikutus päivittäiseen elämälaatuun 
on välitön ja merkittävä. 

asu vaikka avojaloin 
Ville Hannonen toimii Rakennusosakeyh-
tiö Hartelan työnjohtajana ja kertoo Hel-
singin Kuunarin rakentamisesta. ”Kuunarin 
talojen huoneistot lämpiävät vesikiertoisella 
lattialämmityksellä. Kipsistä pumpattu lat-
tian pintarakenne tehtiin lattialämmityksen 

päälle kelluvaksi ja irti ympäröivistä raken-
teista äänieristyksen vuoksi. Lattialla on siis 
useita tärkeitä tehtäviä asumismukavuuden 
varmistamisessa. Kuunarin lattiarakentei-
den kaikki komponentit ovat myös ympä-
ristön ja sisäilman laadun kannalta turvalli-
sia”, kertoo Hannonen. 

Lattiatöistä vastanneen Espoon Lattia-
pinnoitteen toimitusjohtaja Jussi Peltonen 
kertoo pumpanneensa kohteeseen tuhansia 
neliömetrejä kipsilattiaa. ”Kipsiä meni näi-
hin taloihin noin puoli miljoonaa kiloa, eli 
13 rekkakuormallisen verran säkkejä!” vir-
nistää Peltonen, ja jatkaa: ”Tahti oli hyvä, 
viikossa pumppasimme aina yhden kerrok-
sen valmiiksi.”

”Työteknisesti kipsi pumpataan samoilla 
välineillä kuin sementti- ja betonipohjaiset 
lattiamassat”, tietää Hannonen. ”Kipsi on 
kuitenkin kevyempää työstää, ja sen etuna 
on kutistumattomuus – se ei näin ollen hal-
keile eikä muuta muotoaan”, Peltonen lisää, 
ja toteaa myös kipsin lämpöominaisuudet 

Toteutuksia

hyvin sopiviksi lattialämmi-
tykseen.

Rakennusalan 
arkipäivää
Kohteessa käytettävien tuotteiden valinta-
prosessiin ei kumpikaan osallistunut. 

”Ihannetilanteessa mietittäisiin projekti-
kohtaisesti kohteen luonteen mukaan laa-
dukkaimmat ja kustannustehokkaimmat 
tuotteet jo suunnitteluvaiheessa. Tuotteet 
valitsisi rakennuttaja tai tilaaja yhteistyössä 
suunnittelijoiden kanssa”, Hannonen maa-
lailee. 

Rakennusalan kasvavista aika- ja kus-
tannuspaineista kummallakaan ei ole uutta 
sanottavaa – ne ovat olleet jo pitempään 
tapetilla. Sen sijaan ilahduttavaksi kehityk-
seksi he mainitsevat harmaaseen talouteen 
ja työturvallisuuteen liittyvän lisääntyneen 
valvonnan. ”Se ei ole mikään huono asia 
niille, joilla on olemassa järkevät resurssit ja 
työkalut”, päättää Hannonen. 
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Lattian kipsinen pinta kelluu 
lattialämmityksen päällä, irti 
ympäröivistä rakenteista. 
Näin se eristää myös ääntä 
tehokkaasti. 

Ville Hannonen johtaa Helsingin 
Kuunarin rakennustöitä. Kolmeen 

pistetaloon syntyy 39 uutta 
asuntoa, joista on näyttävät 

maisemat Lauttasaaren rannoille. 
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ka-ainevalmistajille, kun toisaalta kuluttajat ja lainsäädäntö vaativat 
energiatehokkuutta, ja toisaalta, valmistajat itse hyötyvät taloudelli-
sesti pienemmistä hävikeistä. 

Aurinko- ja tuulienergian tuotanto ja käyttö lisääntyy koko ajan. 
Haasteena onkin kehittää uusia ratkaisuja energian varastointiin 
niin rakenteellisesti kuin materiaaleissakin.

Fysiikkaa

Keskiössä    materiaali
Kaikkia materiaaleja voidaan pitää toisiinsa nähden neutraaleina, 
mikään niistä ei ole absoluuttisesti toista parempi. Kyse on aina 
kokonaisuudesta, johon sisältyy funktionaalisuuteen, energiatehok-
kuuteen, kestävään kehitykseen, estetiikkaan, käyttäjäystävällisyy-
teen ja ylläpitoon liittyvät kriteerit. 

”Kolmisenkymmentä vuotta sitten kuviteltiin, että muovi tulee 
lyömään itsensä läpi moninaisina rakennusmateriaaleina. Raken-
nusmateriaaleilla on kuitenkin oltava esimerkiksi riittävä massa 
ääni- ja paloeristävyyden takia”, Aalto-yliopiston rakennusteknii-
kan professori Vesa Penttala toteaa. 

Toisin siis kuin vaikkapa autoteollisuudessa, jossa kevyillä ra-
kenteilla, esimerkiksi kojelaudassa, saavutetaan toiminnallista ja 
taloudellista hyötyä, rakennusalalla muovia käytetään lähinnä pin-
noitteisiin ja lämmön- ja kosteudeneristeisiin. 

aktiivinen ote
Sekä Penttalan että VTT:n tutkijapro-
fessori Miimu Airaksisen mukaan yksi 
keskeinen trendi uusien materiaalien ja 
tuotteiden kehityksessä on ekologisuus. 
Ympäristötietoisuus on noussut yleises-
ti viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Tästä on syntynyt positiivinen paine raa-

Rakennusalan materi-
aalivalikoimassa ei ole 

erityistä painetta täysin 
uusien materiaalien inno-

vaatioille. Perusmateriaalit 
– kivi, puu ja teräs – ovat 

pitäneet pintansa. 

Vesa Penttala 
on tutkinut mm. 
hiilinanoputkien 

käyttöä betonikom-
posiittimateriaalien 

vahvistamisessa. 
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Keskiössä    materiaali
”Pyrkimyksenä on päästä aktiiviseen energian luovuttamisen ja 

ohjautuvuuden hallintaan. Esimerkiksi faasimuutosaineiden käy-
tön sovelluksia tutkitaan jatkuvasti energian optimaalisen varas-
tointitavan löytämiseksi. Lisäksi tutkitaan paljon älykkäiden ener-
giaverkkojen mahdollisuuksia”, Airaksinen kertoo tutkimustyöstä. 

Parasta ennen -päiväys kaukana
Valmistusprosessi on kuitenkin vasta osa – ja vieläpä huomattavan 
pieni osa – ekologisen rakentamisen kokonaisuutta. ”Energiankäy-
tön ja vapautuneiden päästöjen suhteen vain noin 5–7 prosenttia 
kulutuksesta tapahtuu tuotannossa. Loput prosentit täyttyvät ra-
kennuksen jopa satavuotisen käyttöiän aikana”, Penttala suhteuttaa 
ekologisuuskeskustelua. 

”Yksi iso tekijä materiaalien ja teknologian optimaalisessa hyö-
dyntämisessä on rakennuksen käyttäjä. Kun kehitetään uutta, ei 
saa tehdä liian virheherkkää, liian ”hienoa”, jotta muutkin kuin 
suunnitteluinsinöörit osaavat käyttää rakennusta”, Airaksinen 
huomauttaa. 

Autojen säännöllinen katsastus on normaalia, mutta jostain 
syystä asuntoja huolletaan säännöllisesti vain harvoissa tapauksis-
sa. Airaksinen peräänkuuluttaakin asennemuutosta ylläpidon ar-
vostamiseksi. Huoltotoimilla on merkittävä vaikutus niin energian 
kulutukseen kuin asuinviihtyvyyteenkin.

Renessanssi-materiaali
Penttalan mukaan toinen suuri trendi, ja samalla rakennusfysiikkaan 
sekä materiaalikehitykseen vaikuttava ideaali, on monifunktionaali-
suus. Yhden materiaalin ja tuotteen on täytettävä useita rakennuk-
selle asetettuja vaatimuksia samanaikaisesti.

”Rakennus voi olla esimerkiksi epäsensitiivinen ekologisten 
tekijöiden kannalta. Vesivahingon sattuessa materiaalit suojaavat 
rakennusta useilta ongelmilta – ruosteelta, homeelta, rakenteiden 
heikkenemiseltä. Näin säästyy rahaa ja yksittäisen rakennuksen 
ekologinen tase pysyy edullisena, kun kerran asennettuja materiaa-
leja ei tarvitse vahingon sattuessa vaihtaa uusiin", Penttala selittää.

Jatkossa materiaalien välisessä kilpailussa ei ole siis kyse ainoas-
taan siitä, mikä niistä vastaa haasteisiin parhaiten vaan mikä vastaa 
haasteisiin parhaiten ja monipuolisimmin. 

Monipuolisuus tarkoittaa myös esteettisyyden yhdistämistä tek-
nologian kehitykseen: materiaalit palvelevat arkkitehtuuria. Ener-
giatehokkuus ei enää ole vain ruma aurinkopaneeli talon katolla. 
Muun muassa ikkunalaseihin integroitavat läpinäkyvät aurinko-
kennot tekevät ekologisuudesta pian myös esteettistä.

Ennen energiatehokkuus tarkoitti 
aina paksumpaa rakennetta,  
nykyään pärjätään ohuemmalla, 
kun materiaalien ominaisuuksia  
on tehostettu. 

Miimu Airaksinen on 
ekologisen rakenta-
misen asiantuntija, 
joka tutkii osana VTT:n 
tutkija-suunnittelija-
ryhmää muun muassa 
rakennuksien roolia 
energiaketjuissa.
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Rakentamisen maailma

Kodeissa hyödynnetään paljon nykyaikaista 
talotekniikkaa. Se ei näy, mutta vaikuttaa sekä 

asumismukavuuteen että energiatehokkuuteen. Joka 
neljäs messukoti myös hyödyntää aurinkoenergiaa. 

16   |   GIPSOLUTION 2/2013



Oivalluksia  
 asuntomessuilta

Asuntomessujen tämän vuoden teema oli 
”Kotoilu”, joka näkyi monessa messutalossa. 
Messuilla paljastui myös useita selkeitä 
trendejä kodin rakentamisessa. 

Perusajatuksia ovat energiatehokkuus, tilojen helppohoitoisuus ja 
ulkotilojen monikäyttöisyys. Kotien neliömäärät ovat selkeästi pie-
nentyneet. Nyt makuuhuoneet ovat usein aiempaa pienempiä. Tätä 
kompensoidaan rakentamalla niiden yhteyteen isommat, erilliset 
vaatehuoneet. 

Lähes joka talossa on varaava takka, ja vaihtoehtoisia lämmi-
tysmuotoja kehitetään koko ajan. Maalämpöpumput, vesikattoon 
integroidut aurinkolämpökeräimet ja taloautomaation hyödyntä-
minen energiankulutuksen säätelyyn ovat tavallisia ratkaisuja. Tur-
vallisuusajattelu on laajentunut koskemaan talon tekniikan lisäksi 
kaikkia muitakin turvaseikkoja kuten takkoja, poistumisteitä, sam-
muttimia, sisustusmateriaaleja, kulkuväyliä ja portaita. 

Kotoilua yhdessä – vai erikseen?
Perheet rakentavat useita tiloja, joissa voi oleskella, 
syödä ja harrastaa yhdessä. Erillistä keittiötä ei enää 
juuri näe: lähes joka talossa on avokeittiö, joka jatkuu 
ruokailutilan kautta suoraan olohuoneeseen muo-
dostaen yhden avaran tilan. Jatkumossa on usein 
myös takkahuone, askartelutila ja lukunurkkaus. 

Aika näyttää, mitä uusista tilaratkaisuista seuraa. 
Jakaantuvatko perheenjäsenet sittenkin oleskele-
maan eri tiloissa, kukin omissa puuhissaan?

Lasiterassin renessanssi 
Myös ulkona on runsaasti tilaa yhteiselle oleskelul-
le. Taloissa on useita terasseja, joista jotkut täysin 
avoimia, jotkut katettuja. Lähes poikkeuksetta on joka talolla nyt 
vähintään yksi kokonaan lasitettu terassi. Lasitetun terassin paluu 
merkitsee yhteisiä illanviettoja ulkona pitkälle syksyyn, tai jopa läpi 
vuoden. Koska lasiterassilla on usein myös takka, voi illalliset nauttia 
tulen loimussa vaikka lumisadetta ihaillen. 

Avoimia pihapaikkojakin on useita. Aamiaisen voikin kattaa 
vaikkapa puutarhan suihkulähteen viereen avatulle pikku patiolle. 
Tonttien avoimuus vähentää yksityisyyttä – mutta antaa loistavan 
syyn tutustua naapureihin ja järjestää vaikkapa yhteisiä grilli-iltoja.

Ledinauhaa ja lasipintaa
Valaistus toteutetaan nyt ledeillä, joissakin taloissa kokonaan. Opet-
telemista toki on vielä paljon. Ledien laatu vaihtelee, ja jos sävy ei 
ole kohdallaan, vääristyy koko talon värimaailma. Ledien sijoittelu 
on tehtävä huolella ja häikäisyn estoon on kiinnitettävä huomiota. 
Myös valon riittävä määrä on taattava varsinkin talvisaikaan. 

Koska ikkunoista on kehitetty entistä energiatehokkaampia, on 
valtava ikkunapinta-ala esimerkiksi olohuoneessa 
enemmän sääntö kuin poikkeus. Lasia käytetään 
sisustuksessakin runsaasti, varsinkin pesutiloissa: 
kokonaan lasiset väliseinät ja ovet tekevät saunasta 
visuaalisesti yhtä tilaa pesu- ja pukeutumistilojen 
kanssa. 

Nanopuhdasta 
Nanopinnoitteitteita alkaa löytyä yhä useamman 
talon ikkunoista ja ulkorappauksista. Nanopinnoite 
perustuu lian hylkimiseen muuttamalla päällystet-
tävän pinnan pintajännitystä niin, ettei lika pääse 
tunkeutumaan materiaalin sisälle. Niinpä pintojen 
puhdistumiseen ei nyt tarvita muuta kuin auringon 
UV-säteilyä ja vesisadetta. Sisätiloissa käytettävät 

pinnoitteet toimivat myös ilman auringonvaloa, ja esimerkiksi keit-
tiön ja kylpyhuoneen kaakeleissa ja laseissa kalkki- ja rautajäämät 
eivät tartu nanopinnoitteeseen.
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Tila on suunnittelun, materiaali- ja tuotevalintojen ja rakentamisen 
lopputulos. Tilan muoto, rytmi, tasapaino, akustiikka ja ympäris-
tö vaikuttavat sen tunnelmaan. Tunnelma on vuorostaan osa tilan 
toiminnallisuutta – äänitehosteiden elokuvateatterista hiljaisuudella 
syleilevään kirjastoon ja tehokkaasta työilmapiiristä rauhoittavaan 
kylpylään.

Knauf tunnetaan kipsistä. Kipsilevyjen ympärille on kehittynyt 
kuitenkin jo niin paljon muuta, että viime keväänä oli aika tarkas-
tella tuotelupausta, Kaikki kipsistä, uudestaan.

”Kipsi on edelleen asiantuntijuutemme ytimessä, mutta sekä 
osaamisemme että tuotevalikoimamme ovat laajentuneet”, Knaufin 
myyntijohtaja Petteri Tarkio valottaa uuden sloganin taustoja. 

Uusi slogan valittiin henkilöstön ehdotuksien joukosta tukemaan 
päivitettyä tarjontaa ja ajattelumallia. ”Voittajaehdotus kuvastaa hy-
vin tahtotilaa, jossa tuotekeskeinen lähestymistapa vaihtuu konsul-
toivaan ratkaisujen ja kokonaisuuksien tarjoamiseen.”

Tuotevalmistajan, suunnittelijan ja rakentajan dialogissa katso-
taan asioita samanaikaisesti eri näkökulmista, jolloin keskustelu voi 
synnyttää uusia, tuoreita ajatuksia tilaratkaisuista. 

”Tuotteet ovat edelleen palvelumme keskiössä, mutta niitä kehi-
tetään yhä enemmän kokonaisuutta ajatellen. Toivommekin, että 
tuotteitamme käytetään niiden koko potentiaalissa, toimivan tilan 
toteuttamiseksi. Haluamme auttaa ja opastaa suunnittelijoita ja ra-
kentajia näkemään ja kokemaan tavoitellun tilan jo suunnittelu- ja 
rakennusvaiheissa”, Knaufin markkinointipäällikkö Ari Hyvärinen 
avaa uutta konseptiajattelua.

Tunnelmasta seuraa tilan käyttäjille tunnetiloja, jotka viime kä-
dessä kruunaavat minkä tahansa tilan. Toimiva tila on siis paljon 
enemmän kuin seinät, lattia ja katto. 

Uutta konseptiajattelua 
lähdetään viemään eteenpäin 
tänä syksynä kuuden 
paikkakunnan Tuotteesta tilaksi 
-kiertueella. Lokakuinen kiertue 
ottaa mallia Saksassa joka 
toinen vuosi järjestettävästä, 
paikkakunnalta toiselle 
kiertävästä Knauf Werktage 
-messutapahtumasta. 
Saksalaisessa versiossa yleisöä 
on kolmesta neljään tuhanteen 
niin Saksasta kuin muualtakin 
Euroopasta. Suomessa 
aloitetaan pienemmällä 
mittakaavalla – mutta onneksi 
täällä on tilaa kasvaa. 

Tuotteesta tilaksi

Rakennus- ja sisustus-
materiaaleista syntyy tila, 
ja tilasta syntyi Knaufin 
uuden konseptiajattelun 
ydin. Hyvin toteutettu tila 
toimii ja luo tunnelmia.
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Toimiva tila on enemmän kuin  
seinät, lattia ja katto. 

KnAuf – TuOTTEEsTA TiLAKsi


