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Gipsolution on Knauf Oy:n sidos-
ryhmälehti, joka ilmestyy kolme kertaa 
vuodessa.  Lehtien näköisnumerot 
löytyvät myös internetistä, osoitteesta 
www.knauf.fi

Lehti on painettu 
ympäristöystävälliselle 
paperille.

Knauf on yksi Euroopan suurimmista 
rakennusmateriaalivalmistajista, jolla on 
toimintaa maailmanlaajuisesti. Knaufilla  
on yli 150 tuotantolaitosta ja 22 000 työn-
tekijää. 
 
Knauf-nimi tulee yrityksen vuonna 1932 
perustaneelta perheeltä. Knauf toimii 
edelleen perheyrityksenä, joka valmistaa 
ensisijaisesti kipsilevyjä ja kipsituottei-
ta, kalkkia, kalkkikiveä ja lämmöneriste- 
materiaaleja. Tuotteita markkinoidaan 
ja toimitetaan kaikissa Euroopan maissa 
sekä useissa maissa Euroopan ulkopuo-
lella. Suomessa Knauf valmistaa kipsi- 
levyjä Kankaanpään tehtaalla.

Knauf Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat 
kipsikartonkilevyt, kipsipohjaiset laastit 
ja lattiamassat, Danoline-akustiikkalevyt, 
Aquapanel-sementtilevyt, Heradesign-
puumagnesiittilevyt, teräsrangat, tarkas-
tusluukut sekä laastipumput ja -sekoittajat. 
 
Ympäristö ja laatu ovat toimintamme kivi- 
jalkoja. Ympäristö- ja laatusertifikaatit oh-
jaavat kaikkea tekemistämme. 

Lisätietoja  www.knauf.fi
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Talouden syysflunssa
Vuosi lähenee loppuaan – siitä osoituksena on talven ensimmäinen lumimyrs-
ky, jota ihailen ikkunasta samalla, kun kirjoitan tätä pääkirjoitusta. Syksy on tuonut mu-
kanaan perinteiset syysinfluenssat, jotka ovat vaivanneet monia meistä pitkin loppuvuot-
ta. Flunssasta selvitään useimmiten sillä, että lääkäri määrää lääkekuurin ja levätään 
pari päivää. Tämän jälkeen olo alkaa helpottaa ja kohta tauti on saatu parannettua. 

Suomen talouteenkin on syksyn aikana iskenyt ”flunssa”. Ennustelaitokset ovat kaikki 
korjanneet niin kansantalouden kuin myös rakentamisen ennusteita alaspäin loppu-
vuoden aikana. Toki ennusmerkit ovat olleet ilmassa jo pidempään, mutta taantuman 
ensi oireet tuntuvat realisoituneen kuitenkin melko nopeasti kesälomien jälkeen. 
Näitä talouden ja rakentamisen flunssan oireita voitaisiin lievittää samalla tavalla, 
kuin perinteistä syysflunssaakin. Lääkärinä tässä tapauksessa toimii Suomen halli-
tus ja lääkkeenä toimivat erilaiset elvyttävät toimet kansantalouden eri osa-alueille. 
Erona tavallisen flunssan hoitoon on se, että lepäämään ei ole mahdollisuutta jäädä.  

Taloustilanne on haastava kaikkialla maailmassa ja tämän vuoksi vienti ei vedä. 
Viennin varaan ei voi elvytystä rakentaa, eli ainoaksi vaihtoehdoksi jää kotimai-
nen kysyntä.  Mutta mitä lääkkeitä määrää lääkäri talouden flunssaan? Vuoden 
alusta arvonlisäveroa korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Varainsiirtovero 
nousee asunto-osakekaupassa ja veropohjaa laajennetaan. Tuloverotus kiristyy, 
kun inflaatiotarkistukset veroasteikkoon jätetään tekemättä. Kaikilla näillä toi-
menpiteillä hillitään kotimaista kysyntää, kun päinvastoin pitäisi löytää keinoja ky-
synnän lisäämiseksi. Lisäksi suunnitteilla oleva pankkivero ja lainakatto rajoittavat 
nimenomaan ensiasunnon ostoa suunnittelevan mahdollisuutta toteuttaa unelmansa. 

Talouden tilanne on muuttunut nopeasti huonompaan suuntaan ja nyt kaipaankin halli-
tukselta nopeaa reagointia ja oikeaa lääkitystä oireiden lievitykseen. Tauti on päällä, siitä ei 
pääse mihinkään. Mutta kuinka pitkä sairaudesta tulee ja kuinka pahoja oireet ovat, siihen 
voimme vielä vaikuttaa. Viime taantuman jälkeen kiittelin silloista hallitusta nopeista 
ja oikeansuuntaisista toimenpiteistä, joiden avulla pystyimme selättämään senhet-
kisen taudin melko nopeasti. Nyt olisi syytä tutkia, mitä silloin tehtiin oikein ja 
mitä vastaavia toimenpiteitä voitaisiin tällä kertaa käyttää tämän taudin hoitoon. 

Kaikesta tästä yleisestä pessimismistä huolimatta uskon edelleen huomiseen. 
Ensi vuosi on mahdollisuuksia täynnä, ne vain täytyy löytää ja osata hyödyntää. 

Rauhallista joulua ja valoisaa tulevaisuutta lehtemme lukijoille.

Kai Nurmi
Toimitusjohtaja

Päätoimittaja  Ari Hyvärinen
Toimitus ja ulkoasu Shandy Finland Oy
Paino Kirjapaino Uusimaa
Jakelu Knaufin asiakasrekisteri

Myynti ja hallinto  
Lars Sonckin kaari 14
PL 18, 02601 Espoo
Puhelin: (09) 476 400
Email: info@knauf.fi

Tuotanto ja  
logistiikka  
Kenttäkatu 4
38700 Kankaanpää
Puhelin: (09) 476 400

» Pääkirjoitus
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Akustiikka tekee  
kodin
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aMF-akustiikkaleVyjen pinta on kes-
tävä ja pitkäikäinen. Kevyen rakenteensa ja 
helpon muokattavuutensa vuoksi AMF-levyt 
ovat myös helppoja ja nopeita asentaa. 

Märkäpuristemenetelmän käyttö val-
mistuksessa tekee tuotteista tiiviin, minkä 
johdosta AMF-levy ei kerää pölyä pintaansa. 
Tuotesarjan parhaimpia ominaisuuksia ovat 
erittäin hyvä ilmaääneneristävyys yksikerros-
rakenteella sekä tuotteen palotekniset arvot 
(A2-s1, d0). Tuotteella on myös hyvä valon-
heijastuskyky.

Tuotesarjan levyt sisältävät vettä, bio-
liukenevaa mineraalivillaa, paperia, savea ja 
perliittiä. Sideaineena käytetään luonnon 
tärkkelystä. AMF-akustiikkatuotteet ovat lä-

hestulkoon luonnontuotteita. Tuotesarjalla 
on rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 
sekä kansainvälinen Blue Angel -sertifikaatti.  

”Tuotesarjan parhaita piirteitä ovat sen 
korkea ilmaäänieristysarvo ja loistava tila-
absorptiokyky. Hyvällä ilmaäänieristyksellä 
voidaan tehokkaasti rajoittaa äänenkulku 
huoneesta toiseen esimerkiksi kokousti-
loissa ja koulujen luokkahuoneissa. Tuote 
toimii myös päinvastoin, eli vaimentaa hälyä 
ja estää tilan ulkopuolelta saapuvia ääniä pää-
semästä työtilaan. Korkea absorptiokerroin 
ei kuitenkaan ole itseisarvo. Toisinaan ääntä 
on tarpeen kuljettaa vaikkapa pankkisalissa, 
jossa kaikkien ei ole edes tarpeellista kuulla 
kaikkea”, tuotepäällikkö John Suono kertoo. 

Mineraalikuituiset  
AMF-akustiikka- 
tuotteet
AMF-tuotteet ovat mineeralikuituisia alakattolevyjä, joiden 
käyttökohteet ovat niin yksityiset kuin julkisetkin tilat.  
Tuotesarjan tavoitteena luoda miellyttävä ääniympäristö,  
joissa äänenhallinta on korkealla prioriteettilistalla. 

AMF-hygienia- ja 
puhdasilmatuotteet
AMF-tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima 
erityisiä hygieniatuotteita. Erikoistuottei-
ta tarvitaan tiloissa, joissa on tarkat vaa-
timukset ilman puhtaudesta: materiaalit 

eivät saa kerätä pölyä ja pintojen on oltava 
helposti pyyhittävissä. Tällaisia erikoistuot-
teita vaaditaan muun muassa sairaaloissa 
ja elektroniikan tuotantotiloissa. Oikean-

Yksi ilmeisistä tiloista, joissa  
ilmaäänieristyksen ja jälki-

kaiun hallinta korostuvat on 
kirjasto. Toimiva akustiikka 

on muun muassa kirjastoissa 
keskeinen tekijä tilan  

toimivuuden kannalta. 

TUOTe-eSITTeLy: AMF-tuotteet

laiset hygieniatuotteet estävät esimerkiksi 
kosteissa tiloissa bakteerien ja sienikasvus-
tojen muodostumisen ja varmistavat, ettei 
työskentelytilan ilmaan pääse ylimääräisiä 
pienhiukkasia. 

AMF-paloturvallisuustuotteet
Tuotesarjasta löytyy omat tuotteet myös pa-
loturvallisuutta vaativiin tiloihin, kuten kou-
luihin, lentokentille ja esimerkiksi julkisten 
tilojen poistumisteille. AMF-mineraalikuitu-
levyillä on A2-s1,d0 -paloluokitus. 

”AMF-tuoteperheen palotuotevalikoi-
maan kuuluu levyjä sekä itsenäiseen, osas-
toivaan palonhallintaan että järjestelmään 
perustuvaan palonhallintaan”, Suono kertoo.

Itse tuotteen palonkesto levyn ylä- ja 
alapuolista paloa vastaan on 30 minuuttia, 
mutta järjestelmänä tuotteen avulla voidaan 
saavuttaa rakenteellinen palonsuojaus jopa 
90 minuutiksi. 

AMF-akustiikkatuot-
teilla voidaan hallita 
ääntä ja tuottaa miel-
lyttävä ääniympäristö  
vaativiinkin tiloihin.
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Kovista lähtökohdista 
pehmeä lopputulos

CASe: villAma, Turku

Kari Leino perheineen rakennutti Turun Hirvensaloon beto-
nista kuution, jota hän perheineen kutsuu nykyään kodiksi. 
Rakennuksen kovista pinnoista – betonista ja lasista – huoli-
matta tilasta muotoutui viihtyisä ja lämmin tila, joka sulautuu 
ympäröivään luontoon ja kestää aikaa.   

BetonirakentaMisen erikoisuuksiin 
pohjautuvaa visiota oli mukana toteutta-
massa arkkitehtitoimisto Siggen toimitus-
johtaja, arkkitehti Pekka Mäki. Huolel-

lisen suunnittelun jälkeen Leinojen talo 
rakentui nopeasti paikalleen ja perhe pääsi 
muuttamaan uuteen kotiinsa, villAmaan, 
vain kahdeksan kuukautta sen jälkeen, kun 

työt aloitettiin tontilla. Suunnitelmien piti 
kuitenkin olla jo alusta alkaen loppuun 
asti mietittyjä, sillä esimerkiksi paikalleen 
valettua keittiön pöytää, kylpyhuoneen la-
vuaareja tai tv-syvennystä ei kovin helpolla 
jatkossa siirrellä. 

Tavoitteena kodikkuus
Kolmikerroksisen talon alakerrassa vallitsee 
talon asuinkerroksiin verrattuna täysin eri-
lainen vire: alakerran valettu katto on jätetty 
paljaaksi toisin kuin muissa kerroksissa, jois-
sa kovaa pintaa ja kaikua on pehmennetty 
Knaufin Heradesign-akustiikkalevyillä. Ero 
äänen jälkikaiussa ja tunnelmassa on huima. 

”Parasta koko talossa on ehdottomasti 
lattia ja katto – lattian väri sekä katon teks-
tuurin ja akustiikan tuoma kodikkuus. Lattia 
ja katto toimivat ikään kuin yhdessä ja teke-
vät tilasta miellyttävän ja toimivan kodin”, 
Leino kertoo mietteistään.

”Alkuun struktuurinen alakattopinta 
epäilytti, mutta lopputulos on paljon pa-
rempi kuin osasin edes odottaa”, hän jatkaa 
arviotaan.

Tässä kohteessa Heradesign toimii tek-
nisten ominaisuuksiensa lisäksi erityisen 
hyvin myös visuaalisesti, sisustusarkkiteh-
tuurin vaatimuksien mukaisesti. Värivaih-
toehdot varmistivat, että alakatto sulautuu 
kokonaisuuteen, ja levyn pinnan tekstuuri 
antaa sopivasti kontrastia muutoin sileä-
pintaiselle lopputulokselle. Lisäksi levyjen 
huomaamaton asennus antaa tilaa itse ark-
kitehtuurille. Asennettu levyrivi suorine 
pitkittäisine linjoineen johdattelee katsetta 
kohti talon päätyseinien isoja ikkunapintoja 
ja ulos upeisiin maisemiin. 

Betonin keveys
Talon kaikissa valinnoissa on pyritty materi-
aalien ja värien minimoimiseen. Lattia heh-
kuu lämpimän sävyisenä ruskeana, kun taas 
seinät ja katot ovat kauttaaltaan eri harmaan 

sävyjä. Harmaissa seinissä on kuitenkin läm-
min sävy ja pehmeä tuntu. Yksityiskohdat 
tukevat betonista, teollista ilmettä, mutta 
matala katto ja tilan maltillinen koko teke-
vät talosta kodin. Vaikka rakennuksessa on 
runsaasti raskaita elementtejä, kokonaisuus 
vaikuttaa kevyeltä: villAmassa ei ole listoja, 
ei katossa eikä lattiassa, eikä ikkunoita ole 
reunustettu raameilla. 

”Maisema avautuu esteettömänä, kun 
näkymää sisältä ulos ei ole rajattu. Alakatto-
levyn kulmat on taitettu tehtaalla valmiiksi, 
mikä saa katon ikään kuin leijumaan ja mai-
sema tulee lähemmäksi”, Leino valottaa ta-
lon yksityiskohtia. 

Oikeat materiaalit oikeisiin 
paikkoihin
Listojen puuttuminen oli huomioitava myös 
lattiamateriaalia valittaessa. Pintalattiat to-
teutettiin Lattiamassa FE 80:llä, jonka ku-
tistuma on ainoastaan 0,1mm/m valun jäl-
keen, siten lattian ja seinän rajapinta on siisti 

ja suora eikä lattialistoja tarvita peittämään 
epätasaisuuksia. Knaufin lattiakipsimassalla 
on myös hyvän lämmönjohtokyky ja se on 
energiataloudellinen vaihtoehto. Ilmavan 
vaikutelman viimeistelevät portaikon siro 
rautakehikko, olohuoneen katosta roikkuva 
takka sekä kylpyhuoneen upotetut sokkelit, 
joiden ansiosta muutoin raskaat, betoniset 
kaapistot näyttävät leijuvan ilmassa.

Myös märkätilojen alakatto on Herade-
sign-levyä. Suihkutilassa akustiikkalevy on 
vain käsitelty asianmukaisesti BFA-pinta-
käsittelyllä. Suoja-aine lisätään pintamaalin 
joukkoon, jolloin levyn puukuitupintaan 
muodostuu kalvo kosteuskuormitusta vas-
taan. Knaufin tuotteet osoittautuivat käytän-
nöllisiksi ratkaisuiksi myös muualla talossa: 
ulkoseinien sokkeleiden rappauksien alle 
valittiin Aquapanel. 

Taloprojektissa oli tiiviisti mukana arkki-
tehdin lisäksi muun muassa urakoitsija Raken-
nusurakointi S. Tikankoski sekä Betoniluoma 
Oy, joka toimitti kaikki betonielementit. 
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eliel saarisen suunnittelma asemara-
kennus vuodelta 1919 nauttii Museoviraston 
suojelusta. Siksi kaikki uudistustyöt on tehtä-
vä erityisen varovaisesti, muuttamatta mitään 
aseman arkkitehtuurissa. Äänentoistolaitteita 
ei remontin yhteydessäkään näin ollen saanut 
jättää näkyviksi, ja kaiuttimet oli pystyttävä 
piilottamaan olemassa oleviin rakenteisiin. 
Ramboll Oy, joka vaativaa tehtävää hoitaa, 
valitsi Knauf Soundboard-tuotteen. 

"Soundboard sallii arkkitehtonisen va-
pauden, joka kansallisaarteeksi luokitellussa 
kohteessa oli ehdoton vaatimus", toteaa pro-
jektijohtaja Petteri Laine Ramboll Oy:stä. 

Soundboard on nerokas kaiutinkipsilevy, 
johon sisäänrakennettu kaiutin jää täysin nä-
kymättömiin. Levy voidaan asentaa seinään 
tai kattoon. Kipsilevypinta toimii kalvona, 
joka saadaan värähtelemään kaiuttimen ta-
voin. Värähtely syntyy levyn takapuolella 
olevien muuntimien avulla. Levy voidaan yh-
distää tavallisiin stereoihin tai AV-laitteisiin, 
kuten tavallisetkin kaiuttimet, eikä se vaadi 
mitään kalliita lisälaitteita. Perinteiseen kai-
utinjärjestelmään verrattuna etuina on myös, 
ettei levy tarvitse lisätilaa ja sillä on  yhtenäi-
nen, tasainen pinta. Samalla varastamisen ja 
ilkivallan riski vähenee, koska kaiutin ei ole 
näkyvissä. 

Levy tulisi asentaa seinän ylimmän kol-
manneksen korkeudelle. Rautatieasemalla 
tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista. Ainoa 
paikka, minne levyt voi piilottaa, oli suurten 
koristepylväiden alaosissa olevien puulevyjen 
taakse. 

Itse puulevyt muodostivatkin seuraavan 
haasteen. Normaalisti Soundboardin päälle 
voidaan vetää maalipinta tai tapetti äänen-
toiston siitä häiriintymättä. Rautatieasemal-
la Soundboardin päälle tulevien puulevyjen 
paksuus on 15 mm, eikä niitä saanut ohen-
taa. Osoittautui kuitenkin, että Soundboard 
toimii myös levyjen läpi! Toisaalta puulevyt 
myös suojaavat herkkiä kaiutinlevyjä, joita ei 
ole tehty kestämään iskuja. 

Knaufin tuotekehityksen ja teknisen tuen 
päällikkö Max Tollander de Balsch vertaa 
innovatiivista tuotetta perinteiseen kaiutin-
järjestelmään, jolla on rajoitettu lähetyskulma 
ja epätasainen taajuusjakauma. 

"Soundboard-levyllä on 180° lähetyskul-
ma vaaka- ja pystysuunnassa ja selkeä äänen-
toisto koko taajuusalueella. Alle 100 Hz:n 
taajuuksiin – esimerkiksi musiikissa – voi-
daan käyttää erillistä subwooferia." 

Yksi levy riittää alle 30 m2 tilaan, jonka 
korkeus on maksimissaan 3 metriä. Stereo-
ääni syntyy asentamalla toinen levy esim. 
vastapäiselle seinälle. Helsingin päärautatie-
aseman isoon, korkeaan saliin asennettiin 6 
Soundboard-levyä. Tavoitteena oli kuulu-
tusten hyvä ymmärrettävyys hallin odotus-
alueilla, kuitenkin niin, etteivät kuulutukset 
häiritse asiointia vastapäisen seinän lippu-
luukuilla. Hallin länsireuna on tarkoituksella 
jätetty kuulutusalueen ulkopuolelle, jolloin 
tilaa voidaan haluttaessa käyttää muihin tar-
koituksiin.

*Suosittelemme että sähköinsinööri vastaa suunnit-
telusta sekä ylimääräisen 100 V muuntajan asentamista. 

VR:n palveluneuvoja Kari Hiltunen 
selittää aikataulujärjestelmää. Seuraa-
vana toiveena olisi saada selkeämpi 
kuuluvuus asiakkaan ja lipunmyyjän 
kommunikointiin itse palvelupisteissä. 

Rautatieasemalla  
seinät puhuvat 
VR:n lipunmyyntitoimiston kuulutukset Helsin-
gin rautatieasemalla kuuluvat nyt kirkkaina odo-
tusalueella, vaikka yhtään kaiutinta ei salissa näy. 
Miten se on mahdollista?

CASe: VR, Helsinki
Projektijohtaja Petteri 

Laine kuulostelee tiedotusta 
seuraavan saapuvan junan 

aikataulusta.

Knauf Soundboard voidaan asentaa 
sekä uusiin että olemassa oleviin 
rakenteisiin.  
 
Esimerkkejä sovelluskohteista: 
•	 Alaslasketut	katot
•	 Yläpohjat 
•	 Väliseinät
•	 Ulkoseinät 
•	 Erilliset	seinäkkeet

Tekniset ominaisuudet:
•	 Pituus	x	leveys:	625	x	500	mm
•	 Paksuus:	12,5	mm 
•	 Paino:	3,8	kg
•	 Toistoalue:	100	Hz	–	18	000	Hz 
•	 Lähetyssuunta:	 
	 180º	vaaka	x	180º	pysty 
•	 Nimellisteho:	30	W
•	 Maksimiteho:	60	W 
•	 Impedanssi:	4	ohm
•	 Herkkyys:	83	dB	(1W	/1	m) 
•	 Maksimi	äänenpainotaso	(SPL):	 
 97 dB (1 m) 
•	 Paloeristävyys	kuten	normaalilla		
 kipsilevyllä 
•	 Soveltuu	100	V	audiotekniikkaan*
•	 Asennussyvyys	30	mm
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CASe: Helkama, espoo

Helkaman  
pääkonttorin  

uusi ilme
Helkama-yhtiöiden pääkonttorin saneeraustyössä 

ison roolin sai Danoline Unity 6 -kipsiakustiikkalevy.  
Sen selkeä estetiikka ja toiminnallisuus vakuuttivat 
arkkitehdit, jotka saivat valitsemalleen väriskaalalle 

sopivan vastapainon hillitystä kipsipinnasta.

Pääsuunnittelija Markku kononen Arkkiteh-
titoimisto Sollamosta kertoo saneerauksen 
koskeneen suurta sisääntuloaulaa, neuvot-
telutiloja ja ruokasalia – jota ei oikeastaan 
ennen ollutkaan. Moderni ruokasali on ra-
kennettu entisen autonäyttelyhallin tilalle, 
suorassa jatkumossa sisääntuloaulaan. Koko 
tilan kattoa peittää yhtenäinen, tyynen val-
koinen akustiikkalevy.

Aulatilaan valon tunnetta tuovat si-
säpuutarha ja peiliseinä, josta valo leviää 
kaikkiin suuntiin. Iso ruokasali valaistaan 
lukuisilla kattovalaisimilla ja alaslaskun reu-
noja kiertävillä kirkkailla valoilla. Ruokasa-
lissa valo heijastuu levollisesti kipsipinnasta 
valaisten tasaisesti koko salin, jonne ei tule 
päivänvaloa mistään suunnasta. 

Danoline Unity 6 on mahdollista valita 
käytännössä minkä sävyisenä tahansa. Tässä 
kohteessa pinnan ulkonäkö oli avaintekijä. 
Kuviona on 6 mm rei’itys, joka jatkuu yhte-

näisenä läpi koko levyn, ja antaa sille siten 
poikkeavan ulkonäön. 

"Jatkuvan kuvion ansiosta kipsiakustiik-
kalevyjen reunoille ei jää sileätä saumakaista-
letta, vaan ne muodostavat tasaisen pinnan", 
kertoo arkkitehti SAFA tuomas siitonen, 
joka vastasi sisustussuunnittelusta yhdessä 
sisustusarkkitehti SIO katriina lankisen 
kanssa.

Avattava, piilokiinnitteinen Unity 6 -levy 
on	mitoiltaan	600	mm	x	600	mm.	Vastaanot-
toaulan tummat lattialaatat ovat täsmälleen 
samaa kokoa, ja ne pyrittiin sijoittamaan 
kattolevyjen peilikuvaksi samoille kohdille. 

Tuotepäällikkö Pekka Ruuskan mu-
kaan Unity-tuoteperhe kasvaa pian, kun 
uusi Unity 6 Bridge lanseerataan. Uusi levy 
on mitoiltaan 400 mm leveä ja maksimipi-
tuudeltaan 2400 mm. Lankkumaisena se 
sopii esimerkiksi käytäviin.

Alaslaskujen otsakkeisiin saatiin 
puhtaat, siistit linjat tehdastekoisilla 
Mitex-kulmaelementeillä.

Kohteeseen käytettiin yh-
teensä noin 700 m2 Danoline 
akustiikkatuotteita.

Moderni ruokasali on  
rakennettu entisen  
autonäyttelyhallin tilalle.

Viileä, valkoinen kipsipinta toimii vastapai-
nona väritykselle, johon on valittu harmaa-
skaalan lämpimiä sävyjä ja metallihohtoa. 
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>> Ajankohtaista

"suoMalainen WarMia on kehittänyt 
dB fast Silent -lämpölattian, joka eristää sekä 
ääntä että lämpöä huomattavasti paremmin 
kuin perinteiset lattiarakenteet. dB fast Silent-
levyä käytetään yhdessä Knauf FE 80 -kipsi-
massan kanssa", kertoo tuoteryhmäpäällikkö 
Ari Hintikka Knaufilta. 

Ainutlaatuinen dB fast Silent -asennusle-
vy on helppo asentaa, ja yhdessä kipsimassan 
kanssa se myös nopeuttaa rakentamista.  Lat-
tiarakenne luo asumisviihtyvyyttä usealla ta-
valla ja säästää sekä lämmitys- että rakennus-
kuluissa. Silent-systeemissä on vesikiertoinen 

lattialämmitys, joka tarjoaa kustannussäästö-
jä muun muassa tarkemmalla lämmön koh-
dentamisella. 

Kerrostalojen ylimmän kerroksen 
lämmöntarve saattaa olla yli kaksinkertai-
nen verrattuna välikerrosten asuntoihin. 
Lattiajärjestelmän mitoitus ja putkitus 
perustuvat huonekohtaiseen lämpöhäviö-
laskelmaan, ja asukas pystyy sää-
tämään lämpötilaa huonekoh-
taisesti omaa mukavuustasoaan 
vastaavaksi.

"Kipsimassan paremman 

lämmönjohtokyvyn ansiosta lattian lämpötila 
pysyy noin kaksi astetta lämpimämpänä kuin 
betonilattiassa, menoveden lämpötilan olles-
sa sama. Tämä mahdollistaa sen, että verkos-
tossa voidaan käyttää pari astetta viileämpää 
vettä saman tuloksen saavuttamiseksi, ja siten 
saadaan energiansäästöä",  kertoo Warmia 
Oy:n toimitusjohtaja Peter Jansén.

Lattiarakentamisen uusi taso 
Uusissa kerrostaloasunnoissa ei enää tarvitse kärsiä kattokruunun heilumisesta ja 
yläkerran naapurien tömistelystä. Siihen on nyt lääke: uudentyyppinen, kelluva 
lattiarakenne vaimentaa tehokkaasti askeläänet ja tärähdykset. WarMia silent -leVyn edut: 

1) Helpompi ja nopeampi asentaa.
2) Askeläänitasoltaan entistä hiljaisempi. Askeläänitasoluku on 44 dB, 
 kun vanhalla levyllä se on 51. Rakennusmääräysten mukaan arvo 
 saa olla korkeintaan 53 dB. 
3) Parempi energiataloudellisuus: veden lämpötila voidaan pitää 
 alhaisempana ja lämpö voidaan kohdentaa tarkemmin.
4) Ohuempi välipohjarakenne mahdollinen – materiaalisäästöstä  
 syntyy kustannussäästöjä.
5) Knauf FE 80 -kipsimassan kanssa toteutettuna lattian pinnoite 
 voidaan valita vapaasti.

Mitattu tuote Lähetyshuone Vastaanotto-
huone Suunta Mitattu 

askeläänitasoluku
Warmia Silent As 13 mh As 3 mh Ylhäältä alas 44 dB

Kaksitiheyslevy 19 As 13 mh Ylhäältä alas 51 dB

taulukko 1.  Mitatut askeläänitasoluVut

Askeläänimittaus
Silent-lattian askelääniominaisuudet on puo-
lueettoman tahon tekemissä testeissä todettu 
poikkeuksellisen hyviksi. Levyn muita hyviä 
ominaisuuksia ovat muun muassa helppo 
asennettavuus, valmis pumppausalusta ja 
kiinnitysalusta lattialämmitysputkille.

Rakentaja voi myös saavuttaa kustannus-
säästöjä, kun ei tarvitse tehdä paksuja väli-
pohjaratkaisuja askeläänien takia.

Mittauksen mukaan Warmia Silent -le-
vyllä saavutetaan erityisesti matalilla äänillä 
parempi askeläänieristävyys kuin aikaisem-
min käytetyllä kaksitiheyslevyllä. Esimerkiksi 
kävely ei synnytä Silent-levyrakenteella niin 
terävää askeltöminää ja rakennevärähtelyä 
kuin tavallista kaksitiheyslevyä käytettäessä. 
(Lähde: Promethor-raportti PR-R1808-1B.)

dB fast Silent-levy koostuu kolmesta ker-
roksesta. Alin kerros on elastista, erikseen 
paisutettua EPS-solukkoa, joka vaimentaa 
askelääniä tehokkaasti. Se luo myös suurim-
man osan koko rakenteen askeläänisuodatus-
ominaisuudesta. Välikerros on tiiviisti paisu-
tettua, kuormituksen kestävää EPS-solukkoa. 
Päällimmäinen kerros on PE-muovia, jonka 
avulla levyt asennetaan toisiinsa. Lattialäm-
mitysputki asettuu tukevasti paikoilleen pin-
nassa olevien nystyjen avulla. Kerros pitää 
myös EPS-solukon tukevasti paikallaan.

Warmian myyntipäällikkö Tero Heik-
kilä kertoo yrityksen asentaneen lattia-
lämmitysratkaisujaan viime vuonna yli  
2 000 rakennukseen, joihin putkimetrejä ker-
tyi 2,4 miljoonaa. Silentin etuna vanhemman 
malliseen asennuslevyyn nähden on myös se, 
ettei levystä irtoa EPS-solukkoa asennustyön 
aikana. Solukko on sinänsä harmitonta, mut-
ta aiheuttaa lisätyötä kelluessaan valumassan 
pinnalla, josta se joudutaan erikseen poista-
maan ennen pintamateriaalin asennusta. 

Itsestään tasoittuvan, helposti levitettä-
vän ja nopeasti kuivuvan FE 80 -kipsimassan 
avulla valmistuu tasainen ja vähäsaumainen 
lattia, joka ei vaadi raudoitusta tai erillistä 
oikaisu- tai tasoitekerrosta. Valmis lattia voi-
daan päällystää halutulla pinnoitteella.

dB fast Silent -levyt on helppo liittää toisiinsa ja saumoista tulee erittäin tiiviit. Ympäristöystä-
vällinen kipsimassa levitetään helposti pumppaamalla.

WARMIA Oy on suomalainen 
vesikiertoisen lattialämmityksen 
asiantuntija.
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Päiväkoti Miili Sipoossa on onnistuneesti sekä työpaikka että 
leikkipaikka. Nyt kun päiväkodin ensimmäinen vuosi lähestyy 
loppuaan, toteaa päiväkodinjohtaja Päivi Oinaanoja tyytyväi-
senä, kuinka Miili on paras päiväkoti, jossa hän on 35-vuotisen 
uransa aikana työskennellyt.

sipoon kunta aloitti lokakuussa 2010 ra-
kennusurakan. Kun Miili sitten aloitti toimin-
tansa tammikuussa 2012, oli kuntaan saatu 
sadalle lapselle kehitystä ja oppimista tukeva 
leikkipaikka ja 17 aikuiselle työpaikka, jossa 
työergonomia ja -hyvinvointi oli otettu huo-
mioon alusta alkaen. 

Päiväkodilla on myös tilana lapsen ke-
hitykseen liittyviä pedagogisia vaatimuksia. 
Muun muassa virikkeisyys, mittakaava, va-
laistus ja akustiikka on otettava huomioon 
jo suunnittelussa. Hyvin hoidettu akustiikka 

onkin päiväkodissa yksi keskeisistä ominai-
suuksista: äänen ja melun hallinta on oleel-
lista, jotta lapsi tuntee olonsa turvalliseksi 
ja pystyy leikin ohella myös rauhoittumaan 
päivän aikana. 

Miilissä akustiikkahaasteet ratkaistiin 
onnistuneesti Knaufin Heradesign-akus-
tiikkalevyillä.

Ääntäkin saa olla
Lasiseinien käyttö on osoittautunut päiväko-
deissa ja kouluissa hyväksi ratkaisuksi.

"Tilojen tulee tukea lapsen liikunnalli-
suutta. Niiden tulee olla toisaalta läpinäkyviä 
ja avoimia, toisaalta pitää löytyä intiimejä, 
muutaman lapsen leikkiin soveltuvia tiloja. 
Luonnollisesti kovat ja sileät lasipinnat li-
säävät vaimennusvaatimuksia ja akustisten 
pintojen määrää”, Arkkitehtitoimisto Lehto 
Peltonen Valkama Oy:n arkkitehti Tarmo 
Peltonen kertoo. 

Toki päiväkodissa saa olla ääntä, menoa 
ja hälinää, mutta Miilin kaarevat käytävät 
eivät kuljeta ääntä avonaisistakaan ovista 
käytävän päädystä päätyyn ja Heradesign-
alakattoratkaisu absorboi ääntä tehokkaasti. 
Heradesign on muutoinkin osuva valinta päi-
väkotiin. Tuotteella on suomalainen M1 si-
säilmaluokitus ja eurooppalainen Blue Angel 
-ekosertifikaatti. HeradesignPlus-tuotteen 
vaimennusvilla on integroitu tuotteeseen jo 
tehtaalla, kapseloituna levyn taakse, joten 
villakuidut eivät pääse sisäilmaan. Lisäksi 
Heradesign luokitellaan kestävän kehityksen 
tuotteeksi.

Kaiken kaikkiaan Miilissä on lähes 800 
neliömetriä Heradesign-levyä. Huoneissa le-
vyt ruuvattiin kiinni, käytäväosilla tekniikan 
huoltotarve määritteli kiinnitystekniikan 
erilaiseksi: jotta alakatto saadaan tarpeen 
mukaan auki, toteutettiin asennus piilolista-
kannatetusti. 

Viihtyvyyttä
Miilin suunnittelussa ja toteutuksessa on eri-
tyisesti pyritty välttämään laitosmaisuutta. 
Päiväkodin arkkitehtuuri ja sisustus on suun-
niteltu joustaviin raameihin, joiden puitteissa 
käyttäjät voivat tehdä siitä näköisensä. 

”Heradesign on materiaalina miellyt-
tävän luonnollinen, ja sillä voidaan luoda 
moni-ilmeistä ympäristöä”, Peltonen kertaa 
tuotevalinnan perusteita.

”Lisäksi hyvällä akustoinnilla voidaan 
lisätä avoimien tilojen käyttökelpoisuutta 
leikkitiloina, ja siten parantaa päiväkodin 
toiminnallisuutta ja tilatehokkuutta”, Pel-
tonen jatkaa. Toimivat akustiikkaratkaisut 

Miili – ei mikään melukylä

•	 Päiväkoti	Miilin	arkkitehtisuunnittelu- 
 ryhmään kuuluivat Tarmo Pelto-
 sen lisäksi arkkitehdit Anna Björn 
 ja Juho Leskelä sekä arkkit. yo 
 Jarkko Rauvanlahti.
•	 Kohteessa	käytettiin	Heradesign		
	 SuperfinePlus	600	x	1200	x	25/25	mm,	 
 reuna GK ruuvikiinnitys ja Heradesign  
	 Superfine	600	x	1200	x	35	mm,	reuna	
 VK10 piilokiinnitys.  

tukevat myös luonnollisesti aikuisten viih-
tymistä omassa työympäristössään.  

yksityisyyttä 
Erityisesti rakennuksen ilmaäänieristys saa 
kiitosta henkilökunnalta: palaverihuoneissa 
voi rauhassa puhua luottamuksellisia asioita 
ja tietää varmasti, ettei ääni kantaudu käytä-
välle. Muun muassa kirjastohuoneessa sekä 
henkilökunnan taukotilassa äänenhallinta 
onkin eritysasemassa. 

”Sisäkattoratkaisuilla pyrittiin lisäämään 
huoneiden omaleimaisuutta, ja toisaalta 
porrastuksilla ja kaartuvilla pinnoilla pa-
rannettiin pintojen akustista toimivuutta”, 
Peltonen valottaa ”hiljaisten” huoneiden 

suunnitteluprosessia. 
Porrastettu alakatto ei aiheuttanut eri-

tyisiä haasteita edes asennuksessa. 
”Osassa huoneista oli porrastettu Herade-

sign-katto. Porrasteisen katon asennus tapah-
tui samoin kuin suoran katon. Kannatusrunko 
asennetaan porrastettuna ja siihen ruuvataan 
levy vastaavasti kuin tasaisissa kattomalleissa”, 
urakoitsija Kari Tossavainen selittää asen-
nuksen vaiheita. 

Alakattoratkaisut toimivat myös käytävil-
lä. Päiväkodin johtaja Päivi Oinaanojan ainoa 
huomauttamisen aihe onkin, ettei päiväkodin 
käytävätilassa sen avaruudesta ja korkeasta 
katosta huolimatta voi juuri jälkikaiun puut-
tumisen vuoksi järjestää kuoroharjoituksia!

Päiväkodinjohtaja Päivi Oinaanoja on 
tyytyväinen suunnittelu- ja rakennusurakan 
lopputulokseen.

Kirjastossa on monta hyvää 
pesäpaikkaa rauhoittumiselle.

CASe: Päiväkoti Miili, Sipoo
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» Vieraileva kynäilijä

Gipsolution uudistuu! Knauf on oman alansa 
edelläkävijä ja asiantuntija. Siksi haluamme 
valjastaa Gipsolution-lehden palvelemaan 
lukijoitaan laajemmin, rakentamisen koko sa-
ralta. Haluaisimme tietää, mikälaista sisältöä 
sinä toivot uudelta lehdeltä.

Kerro mielipiteesi – 
voita Samsung Galaxy 
Note 10.1!

Paikallista, globaalia 
yhteistyötä
Kankaanpääläiset naapurukset Knauf ja SPU toimivat tiiviis-
sä yhteistyössä. Yhteinen tuote on nimeltään SPU Anselmi. 
Mahdollisuuksia muuhunkin yhteistyöhön saattaa syntyä.

Suomalainen SPU tuottaa innovatiivisia eris-
teitä ja energiatehokkaita ratkaisuja rakennus-
teollisuuden tarpeisiin sekä kuluttajille. SPU 
on alansa markkinajohtaja Pohjois Euroopas-
sa. Suomen lisäksi tuotteita myydään Baltias-
sa, Skandinaviassa sekä Venäjällä. 

"Yhteistyötä Knaufin kanssa on tässä 
muodossa tehty pian kolmisen vuotta", ker-
too SPU:n varatoimitusjohtaja Janne Jorma-
lainen. 

"Etuna yhteistyöllemme on tietenkin toi-
mintamme samalla paikkakunnalla. Logis-
tiikka on tehokasta, kun välimatka on lyhyt. 
Samat kuljetuslavat kiertävät meiltä Knaufille 
ja takaisin, eivätkä koskaan kulje tyhjinä. Si-
ten myös ympäristöhaitat voidaan minimoi-
da", luettelee Jormalainen.

Yksi yritysten yhteisistä arvoista onkin 
ekologisuus. Molemmat panostavat innovatii-
visiin, myrkyttömiin tuotteisiin, joilla saavute-
taan energiatehokkuutta tuotannon alusta asti 
– ja koko rakennusten elinkaaren ajaksi.  

Molempien yritysten tuotteet on myös 

luokiteltu rakennusmateriaalien puhtaim-
paan päästöluokkaan, M1. Tämä luokitus on 
sama kuin luonnonmateriaaleilla. 

Helppoa lisäeristystä
Yksi SPU:n menestystuotteista on SPU An-
selmi -eristelevy, joka yhdistää Knaufin kip-
silevyn ja tehokkaan SPU polyuretaanilevyn. 
Anselmi on erittäin tehokas lämmöneriste, 
joka mahdollistaa noin puolet ohuemman 
seinärakenteen käytön kuin villaeristeitä käy-
tettäessä. Ovenpielet ja ikkunasyvennykset 
rakentuvat siroiksi ja hyötykäyttöön jää mah-
dollisimman paljon neliöitä.

Levy sopii niin uudis- kuin korjausraken-
tamiseenkin. Parhaimmillaan se on remont-

tikohteissa, joissa uusi eristekerros voidaan 
asentaa suoraan vanhan, terveen rakenteen 
päälle. Eristelevyt ovat kevyitä ja niiden kiin-
nittäminen on nopeaa ja helppoa – siksi siitä 
selviää myös omatoimirakentaja.

Kipsi- ja polyuretaanilevyn ansiosta ra-
kenteesta tulee paloturvallinen ja terveen 
ilmanpitävä. Levy ei vety, kutistu, lahoa tai 
homehdu ja sen lämmöneristysominaisuudet 
säilyvät muuttumattomina vuosien saatossa. 

"Yhteisiä ratkaisuja ollaan hakemassa 
myös ulkoseiniin, joissa tuotteillamme voi-
taisiin saavuttaa muun muassa erinomaiset 
palosuojaominaisuudet", kertoo SPU:n tuo-
tantopäällikkö Kari Tervola. 

Mahdollisina teemoina uudessa lehdessä ovat 
muun muassa rakentamiseen liittyvä kehitys, 
energia- ja kustannustehokkuus, käyttäjäystä-
vällisyyden ja ympäristönäkökulmien yhdis-
täminen sekä rakennusfysiikan eri osa-alueet. 

>> Knaufin ja SPU:n yhteistyö >> Lukijatutkimus

Klikkaa itsesi  lukijatutkimukseen  verkkosivullamme  www.knauf.fi/lukijakysely – voit voittaa uuden   Samsung Galaxy Note 10.1   -tabletti- 
tietokoneen!

 
Kerro, mikä kiinnostaa. Voit ehdottaa henki-
löitä, aiheita tai ilmiöitä, joista haluat lukea 
lisää osoitteessa www.knauf.fi/lukijakysely. 
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» Vieraileva kynäilijä>> Vieraileva kynäilijä

asiantunteVa porukka – Suvi, Mai-
ja, Maarit, Tanja ja Eija – selvittävää, neuvoo, 
auttaa ja ennen kaikkea palvelee niin asiakkai-
ta kuin talon omaakin väkeä. Joukosta löytyy 
monipuolista osaamista kansainvälisestä kau-
pasta aina lääketieteeseen asti. Yhdistävänä 
tekijänä on energisyys, jota riittää myös pit-
källe työajan ulkopuolelle.

Tällä porukalla on sekä ensimmäisen rivin 
näköalapaikat Knaufin toimintoihin että pai-
kat kuiskaajan kopissa, nimet ohjaajan tuo-
leissa ja toisaalta myös omat nimikkoroolit 
itse lavalla. He toimivat linkkinä myynnin, 
lähettämön ja asiakkaiden välillä niin Suo-
messa kuin kansainvälisestikin. Suvi, Maija, 
Maarit, Tanja ja Eija eivät tiedä ihan kaikkea 
kaikesta, mutta paljon paljosta – ja he opet-
televat joka päivä lisää. 

suvi pajukoski toimii Knaufilla hallintoas-
sistenttina. Suvin päivät alkavat toisten ka-
lentereiden tarkastuksella, jotta hän puheli-
men soidessa tietää, kuka on tavoitettavissa 
ja kuka ei – Suvin pääasiallinen tehtävä on 
siis puhelinvaihteen hoito. Hänen tehtävä-
listallaan on lisäksi muun muassa rahtilas-
kujen käsittely, tulli- ja tuotantoraportointi 
sekä esitemateriaalien postitus. Tarpeen 
vaatiessa Suvi turvautuu kahvin sijaan ener-
giajuomaan. Suvi on työssään hyvä, koska 
hän nauttii asiakaspalvelusta eikä jää neu-
vottomaksi yllättävien tilanteiden edessä. 

Maija lähteenmäki aloittaa työpäivänsä säh-
köposteilla ja jatkaa sitä tilauksien vastaan-
otolla ja käsittelyllä, tilauksien tekemisellä 
sekä toisinaan myös laskutuksella – kuten 
kaikki myyntiassistentit vuorollaan. Maijan 
tilausvastuulle kuuluvat alakattolevyt. Paras-
ta Maijan työssä on päivien erilaisuus, yllä-

työpaikalla vietetään usein melkein 
puolet valveillaoloajasta. Vapaa-aika on 
toisilla kiireistä, kun taas toisilla työpäivän 
päätyttyä kotona odottaa tyhjä asunto. Kii-
reisten ihmisten arki tuntuu olevan niin hek-
tistä, ettei siihen mahdu aitoja kohtaamisia 
tai pysähtymisen hetkiä, ei ehkä aikaa koh-
data edes itseään. Toiset taas kohtaavat joka 
päivä itsensä, ei muita. Välimuotojakin toki 
on, mutta jos ihan vain ajattelun selkeyttä-
misen vuoksi jaetaan meidät osapuilleen 
näihin kahteen, mitä tämä tarkoittaa työelä-
mässä?

Työ on yhä useammin hek-
tistä, paineenalaista, aika-
taulutettua, tavoitteisiin 
pohjautuvaa, seurantoihin 
ja mittareihin kytkettyä, ja 
liian usein unohtuu ihminen 
ja ihmisyys. 

Ennen vanhaan tehtaissa teh-
tiin työtä liukuhihnalla, eikä 
tarvetta sosiaalisiin kontaktei-
hin otettu juurikaan huomioon 
lakisääteisten taukojen lisäksi. 
No, silloin oli myös yhteiskunta 
erilainen, perheet pitivät yhtä ja 
sukulaisetkin olivat aika lähel-

lä. Koti oli tietynlainen kokoontumispaikka 
ja sosiaalinen vuorovaikutus keskittyi sinne. 

Nykyaikana työ on enenevässä määrin riip-
puvainen siitä, miten ihmiset ajattelevat, 
tuntevat ja niiden pohjalta toimivat. Asian-
tuntijuus ja erikoistuminen on sinällään 
hieno asia, joskin se tuo työhön helposti 
yksinäisiä tunteja oman toimipisteen äärellä 
ilman sosiaalista vuorovaikutusta. 

Työssä jaksamisesta puhutaan paljon, eikä 
suotta. Helpointa tuntuu olevan työn ergo-

nomian tarkkailu ja siihen panostaminen. 
Kuka vielä muistaisi, että ihminen on ko-
konaisuus, jonka vaikuttimina on fyysisten 
elementtien lisäksi sekä mentaalinen (aivoja 
kuormittava) puoli että sosiaaliset tekijät 
osana työn sujumista?

Hyvinvoivan työyhteisön tunnusmerkkejä 
ovat mm. arvostuksen kokemus, tunne oman 
roolin merkityksestä osana kokonaisuutta ja 
työpaikan ilmapiiri. Aiheeseen voi tutustua lu-
kemalla vaikka Kulttuuristrategia-kirjan (Asta 
Rossi), jossa avataan menestyvien ja hyvinvoi-
vien suomalaisten yritysten menestystarinoita. 

Työpaikka on  monesti tärkeä sosiaalisten 
kontaktien kannalta.  Joillakin sosiaaliset 
kontaktit rajoittuvat lähes yksinomaan työ-
paikalle ja toisilla taas työ on paikka, josta 
haetaan arvostusta, hyväksymistä,  vertais-

tukea ja iloa. 

Voisimmeko siis kysyä totutun ”Mitä 
kuuluu?” -kysymyksen sijaan ”Miten 
sinä voit?” Mitähän tapahtuisi, jos 
vielä pysähtyisimme aidosti kuun-

telemaan vastausta? Suosittelen 
kaikille lämpimästi viikon jaksoa, 

jonka aikana olemme aidosti 
kiinnostuneita siitä, miten työ-
kaverimme voivat.  

Kuulluksi tulemisen tunne on 
melkoinen rohto, joka toteutues-

saan lisää innostusta, motivaatiota, 
sitoutumista ja lopulta myös tuloksia. 

MITEN TEILLÄ VOIDAAN?

Suosittelen kaikille läm-
pimästi viikon jaksoa, 
jonka aikana olem-
me aidosti kiin-
nostuneita siitä, 
miten työkave-
rimme voivat.

Moniosaajia,  
jotka eivät  
osaa pyöritellä  
peukaloitaan

Jonna Söderholm työskentelee  
valmentajana Sitomossa.

Knaufin Kankaanpään toimitiloissa hallintoassistentti ja 
neljä myyntiassistenttia pitävät pyörät pyörimässä, asiakkaat 
tyytyväisinä sekä toimiston mielialan korkealla.

» Vieraileva kynäilijä

tyksellisyys ja vaihtelevuus. Maija on hyvä 
työssään, koska hän on täsmällinen ja tulee 
toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 

Maarit Mesiniemi on toimiston juniori. 
Maaritin päivät alkavat toimistolla villasuk-
kien jalkaan vaihdolla. Virallisiin työtehtä-
viin kuuluu puolestaan muun muassa kip-
silevy- ja Aquapanel-tilausten vastaanotto 
sekä Aquapanel-ostot.  Päivän mittaa Maarit 
hoitaa yhteyksiä lähettämöön, levymyyjiin 
ja tietenkin myös asiakkaisiin. Maijan ja 
Maaritin kulmauksessa töitä tahdittaa rock. 
Maarit on hyvä työssään, koska hän on jär-
jestelmällinen, tarkka ja pitää asiakaspalve-
lusta. Työpäivän päätyttyä hän opiskelee 
ranskaa, pelaa jääkiekkoa Pink Panthersin 
riveissä ja kutoo lisää villasukkia. 

tanja kivimäki aloittaa työpäivänsä toimis-
tolla kupillisella kahvia ja töiden läpikäynnil-
lä. Muiden myyntiassistenttien tapaan Tanja 
hoitaa kipsilevyjen mukana toimitettavien 
varastotuotteiden ja erikoistuotteiden tila-
ukset: hänen vastuullaan ovat teräsrangat 

ja -kiskot, tarkastusluukut sekä Herade-
sign-levyt. Monien asioiden yhtäaikainen 
työstäminen ja edistäminen kuuluu Tanjan 
jokapäiväiseen työhön eikä hän pärjäisikään 
hommassa ilman hyvää muistia. Työajan 
ulkopuolella Tanja on roudari ja autokuski 
lasten ehdoilla sekä satunnainen matkailija 
omilla ehdoillaan. Tanja on hyvä työssään, 
koska hän tekee sitä sydämellään, asiakkai-
den parhaaksi.

eija Vähäsantanen on oman luonnehdintan-
sa mukaan konttorin emo-hahmo. Kunnia-
titteli pohjautuu kokemukseen: Eija aloitti 
maaliskuussa 2006 Knaufin Kankaanpään 
toimipisteen ensimmäisenä myyntiassis-
tenttina. Eijan työpäivät ovat monipuolisia 
ja vaihtelevia ja siksi myös mielenkiintoi-
sia. Hänen tilausvastuullaan ovat laastit, 
lattiamassat ja PFT-koneet. Eija menestyy 
työssään, koska hän tekee sitä asiakkaidensa 
parhaaksi, jotta asiakas saa oikeat tuotteet oi-
keaan aikaan.  Vapaa-aikaa Eija viettää tällä 
hetkellä diplomi-insinööriopintojen, matka-
suunnitelmien ja hyvän ruuan parissa. 

Kuvassa (vas.): Eija Vähäsantanen, Maarit 
Mesiniemi, Suvi Pajukoski, Maija Lähteen-
mäki (takana) ja Tanja Kivimäki.

>> Henkilöstöuutinen
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Knaufin valikoimista löytyy kipsilaasti ammattilaisille, omatoimi- 
rakentajille ja remontoijille. Kipsilaasti tasoittaa ja tarttuu nopeasti ja 
helposti. Eikä aika käy pitkäksi kuivumista odotellessa. 

Knauf MP 75 L on veteen sekoitettava, koneellisesti levitettävä laasti. 
Sitä voidaan käyttää kaikkien sisätilojen rappaamiseen, erityisesti betoni- 
ja muurattujen sisäseinien sekä -kattojen oikaisuihin ja rappauksiin. 
Laasti soveltuu niin kuiviin kuin kosteisiin sisätiloihin.

Knauf Goldband on veteen sekoitettuna käyttövalmis kertatäyttölaasti. 
Se soveltuu erityisesti korjaustöihin tai pienille pinnoille. Laastia voidaan 
käyttää niin betoni- ja muurattujen sisäseinien ja -kattojen oikaisuihin 
sekä rappauksiin, kuin myös kolojen ja uritusten täyttöön. Sen avulla 
saadaan yhdellä kerroksella maalattava, tapetoitava tai laatoitettava pinta.

knauf.fi

Kuivaa asiaa  
kaikille kipsilaasteista kiinnostuneille!

Erittäin

Laulu kipsitasoittamisen helppoudesta:  
knauf.fi/kipsitasoitteetQR-koodilla nopeasti perille!


