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kipsimestari
Täydennystä akustiseen palettiin
Tulevaisuuden rakentajat
Raudanlujaa kipsitietoutta

Pääkirjoitus

Tieto on

rautakauppiaan
paras myyntivaltti

Kouluttajan urani aikana olen kiinnittänyt toistuvasti huomion tärkeään asiaan: rautakauppojen asiakaspalveluun
kohdistettu vaatimustaso on noussut huippuunsa. Olen
monesti seurannut sivusta, kuinka asiakas on odottanut
myyjän tekevän kädenkäänteessä ohjeistuksen, jonka
perusteella tehdä itse remontti kotona. Myyjä on antanut
neuvoja ja kerännyt asiakkaalle esitenipun mukaan.

“Rautakaupan

Juuri tämä on oikeaa asiakaspalvelua ja osoitus myyjän
ammattitaidosta. Kerrotaan asiakkaalle rehdisti se mitä
osataan ja muissa asioissa neuvotaan eteenpäin.

myyjä ei voi olla
sisustussuunnittelija,
työohjeistuksen laatija
ja insinööri samassa
paketissa.”
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Rautakaupan myyjä ei voi olla sisustussuunnittelija, työohjeistuksen laatija ja insinööri samassa paketissa. Siinä
onkin miettimistä, kun pitäisi valita oikean värinen tapetti
ja nähdä sielunsa silmin ilmaan piirretty pohjapiirustus
talosta. Auta armias, jos jotain menee pieleen, on rautakaupan myyjän pää ensimmäisenä vadilla.
Rautakaupan myyjän ehdoton valtti onkin itsensä kouluttaminen. Pienikin tiedonvirta on hyödyllinen. Hyvä
myyjä ottaa selvää tai ohjaa tiedonlähteelle, jos ei ennes-

tään tunne aihetta. Tämä asenne auttaa niin ammattiasiakkaita kuin yksityisiä rakentajia palvellessa. Asiakkaan ja
myyjän välinen luottamus kasvaa ja syntyy syvä asiakassuhde. Myös asiakkaalla voi olla paljon tietoa annettavanaan myyjälle.
Haasteenani on vuonna 2008 rautakaupan henkilökunnan
kouluttaminen kipsin saloihin sekä myyjäntyössä auttavan
materiaalin tuottaminen. Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen, sillä muuhun Eurooppaan verrattuna Suomi vielä
uinuu kipsilaastin käytössä. Suurin syy siihen on tiedon
puute. Tavoitteena onkin suomalaisen rakentajan tutustuttaminen olemassa oleviin vaihtoehtoihin.
Parhaisiin tuloksiin päästään löytämällä aidosti paras ratkaisu käsillä olevaan kohteeseen.
Mukavaa kevään odotusta,
Kirsi Laamanen
Koulutuspäälikkö
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Suomen ainoa

kipsimestari
Täydennystä akustiseen palettiin
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Raudanlujaa kipsitietoutta

Gips on Knauf Oy:n
asiakaslehti. Lehti ilmestyy
neljä kertaa vuodessa.
Kannessa: Aleksi Vallemaa
Kansikuva: Matti Rajala
Toimitus ja ulkoasu:
Soprano Oyj, Ludviginkatu 1,
00130 Helsinki
Painopaikka: Erikoispaino
Lehtien näköisnumerot löytyvät
myös internetistä, osoitteesta
www.knauf.fi

Sivu 4.
Tulevaisuuden rakentajat
Knauf-kipsilevyt tunnetaan kestävyydestään, turvallisuudestaan
ja ympäristöystävällisyydestään.
Teknisillä ja materiaaliratkaisuilla on huomioitu asumisviihtyvyys vuosikymmeniksi.

Osaajat erottuvat. Suomalaiset luottavat jälleen
ammattiosaamiseen, erityisesti rakennusalalla.
Nuoret tekijät haetaan suoraan koulunpenkiltä.

Sivu 16.
Henkilökuvassa Suomen
ainoa kipsimestari
Mestari vailla haastajaa? Kipsimestari
Vallemaa toteuttaa asiakkaiden unelmat.

Sivu 7.
Ihmisläheinen
Skanssi
Skanssi murtaa kauppakeskusajattelua.

Danoline-kipsialakatot tarjoavat
yksilöllisen, toiminnallisen ja luotettavan ratkaisun ammattilaisten tarpeisiin. Avainsanoja ovat
muotoilu, akustiikka, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys.

Aquapanel-tuotteet muodostavat
testatun kokonaisuuden rakennuksien sisä- ja ulkopuolisiin
rakenteisiin. Aquapanel Outdoor
tarjoaa monipuolisen ja kestävän
julkisivujärjestelmän vaativiinkin
sääoloihin. Aquapanel Indoor on
tehty märkätilojen pitkäaikaiseen käyttöön.

Sivu 8.
Raudanlujaa kipsitietoutta
Rautakaupan ammattilaisen paras valtti on tieto.
Kouluttaja Kirsi Laamanen varmistaa, ettei myyjä
mene asiakastilanteessa kipsiin.

Sivu 12.
Linnan sydämestä
sykkii tiedon valo
Tampereen yliopiston uusi kirjasto
hemmottelee käyttäjiään.

PFT-sekoittimet ja -laastipumput
kestävät ja palvelevat työmaiden
erilaisia tarpeita.

Myynti ja hallinto:
Lars Sonckin kaari 14,
PL 18, 02601 Espoo.
Puhelin (09) 476 400,
Sähköposti: info@knauf.fi
Tuotanto ja logistiikka:
Kenttäkatu 4,
38700 Kankaanpää.
Puhelin (09) 476 400

Sivu 10.
Alakatot viimeistelevät
omakotitalon

Sivu 14.
Täydennystä
akustiseen palettiin.

Kipsialakatot ovat pientalorakentajan paras ystävä.

Kevään uutuustuotteet tukevat
suunnittelijan työtä.

Sivu 19.
Kysymyspalsta.

Sivu 19.
Uutiset.

Mikä asiakkaitamme askarruttaa?

Ajankohtaista Knaufilta.
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Rakentaminen

Tulevaisuuden

rakentajat

Käsityöläisammattien taitajat ovat nousseet arvoon
arvaamattomaan. Samalla erilaisiin taitoa ja osaamista
vaativiin ammatteihin kaivataan enemmän tekijöitä.
Rakennusala on yksi laajimmin näitä mahdollisuuksia tarjoavista aloista. Gips esittelee kolme nuorta osaajaa.

Kirvesmieheksi valmistuva Eetu Hannuksela on juuri rakentanut itselleen paritalon puolikkaan Hirvensaloon.
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Rakentaminen

Myymäläpäällikkö Juha Streng (vas.) auttaa asiakkaita tuotteiden valinnassa Herttoniemen Puukeskuksessa.

Huhtikuussa 19 vuotta täyttävä Eetu Hannuksela on
juuri saanut valmiiksi oman paritalon puolikkaansa
Hirvensalossa lähellä Turkua. Tähän ei ihan jokainen
samanikäinen kykene.

ryhmätöissä sekä kansainvälisissä kilpailuissa. Yhteistyö on
Hakulan mukaan antoisaa, sillä arkkitehtuuriset painotukset vaihtelevat paljon jo pelkästään Euroopan sisällä.
- Jossain ollaan enemmän teknispainotteisia, toisaalla taiteellisia. Suomi sijoittuu tällä
akselilla keskivaiheille, Hakula arvioi.

Paritalo rakennettiin ja jaetaan yhdessä tuttavan kanssa. Kummankin puolikas on pintaalaltaan 160 neliötä. Sisään Hannuksela
muutti helmikuun alussa. Hän valmistuu
ensi heinäkuussa kirvesmieheksi Turun
ammatti-instituutista.
- Olen aina työskennellyt rakennushommissa. Ala kiinnosti, hain kouluun sisään ja
pääsin. Sillä tiellä ollaan.

Teksti: Minna Salmi
Kuvat: Matti Rajala,
Merja Ojala, Roni Lehti

Anna Hakula

Valmistumista seuraa työhaalarien vaihtuminen armeijan
harmaisiin. Sen jälkeen Hannuksela haluaisi lähteä työskentelemään ulkomaille, vaikka onkin tyytyväinen Suomen
työtilanteeseen. Mielessä siintävät Norjan vuonomaisemat, eikä palkkatasokaan ainakaan harmita.
Hannuksela on myös tottunut kipsituotteiden käyttäjä.
Omaan paritaloon kului paljon kipsilevyä.
- Kipsituotteita on helppo käsitellä. Hintaansa nähden
ne ovat lisäksi älyttömän hyvää tavaraa, Hannuksela
kehaisee.

Oikea suhde käytäntöön
Ulkomaat kiinnostavat myös Anna Hakulaa, joka opiskelee kolmatta vuotta arkkitehdiksi Tampereen teknillisessä
yliopistossa. Mielessä on vaihto-paikka Pariisissa, jotta
ranskankielen taito vahvistuisi entisestään.
Kansainvälisyys näkyy arkkitehtuuriopinnoissa myös
Suomeen tulleiden vaihto-opiskelijoiden kanssa tehdyissä

Hakula kuvaa arkkitehtiopintoja laajaksi kokonaisuudeksi eri alojen oppeja.
Varsinaisen rakennussuunnittelun rinnalla mukaan mahtuu mm. historiaa, teoriaa, yhdyskuntasuunnittelua ja
ympäristöpsykologiaa.

- Ensin mietitään kenelle tehdään ja mitä
sekä miten tämä vaikuttaa muihin ihmisiin ja ympäristöön.
Vasta sitten alkaa varsinainen tekninen suunnittelu, Anna
kuvaa opintojen laajuutta ja vahvaa käyttäjälähtöisyyttä.
Opintoihin kuluukin yleensä noin 7 vuotta opetussuunnitelmassa määritellyn 5 vuoden sijaan. Käytännönkokemusta
on pakko hankkia jo opiskeluaikana.

”Käytännön opetus

- Opintoihin kuuluu pakollinen työmaaharjoittelu, jonka
aikana teemme aitoa raksatyötä.

turhaa, sillä ryhmät

on tällä hetkellä täysin

ovat liian suuria”
Tämän osion Hakula on jo suorittanut, ensi kesäksi suunnitteilla on harjoittelu arkkitehtitoimistossa, jonka voi
tehdä toisen opiskeluvuoden jälkeen. Teorian ja käytännön suhde on Hakulan mukaan tasapainotettu arkkitehtiopinnoissa hyvin.
Eetu Hannuksela sen sijaan kohdistaa kritiikkiä oman kolmivuotisen opintolinjansa käytännön opetukseen.
- Käytännön opetus on tällä hetkellä täysin turhaa, sillä
ryhmät ovat liian suuria. Kaikki eivät pääse kokeilemaan
opetettavia asioita.
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Rakentaminen

Juha Streng

ovat kiinnostuneita palkkaamaan opiskelijoita
osa-aikaisiksi. Työnteko tarkoittaa kuitenkin
opintojen venymistä.
Hakula listaa tulevaisuuden uratavoitteikseen
luoda ihmisille hyvää ympäristöä. Kiinnostus
luovuutta ja ympäristöä kohtaan sai Annan
alkujaankin hakemaan arkkitehtilinjalle. Hakula
naurahtaa, että jokaiselta kurssilta joku hurahtaa ekorakentamiseen. Toki Hakula itsekin on
kiinnostunut kierrätysmateriaalien käytöstä
rakentamisessa.
Uudeksi Alvar Aalloksi Hakula ei sen sijaan
tähtää.
- En kaipaa sankariarkkitehdiksi, hän virnistää.

Ammattilaisiin luotetaan
Muuttuvat trendit ja osaamisen kehittyminen
näkyvät myös Puukeskuksella myymäläpäällikkönä työskentelevän Juha Strengin työssä.
Herttoniemen toimipisteestä hoidetaan sekä
yritys- että noutomyyntiä.
Arkkitehtiopiskelija Anna
Hakulan tavoitteena on
rakentaa ihmisille hyvää
ympäristöä.

Hannukselan lääke olisi puolittaa luokkien koot. Tällä hetkellä varsinaiset taidot opitaan hänen mukaansa työharjoittelussa rakennustyömailla.

Tulevaisuudensuunnitelmat realistisia
Eetu Hannuksela luottaa, että töitä riittää tulevaisuudessakin. Hannuksela näkee kuitenkin painopisteen muuttuvan
uudisrakentamisesta saneeraustöihin.
- Uudisrakentaminen vähenee koko ajan.
Kun mennään kolme vuotta eteenpäin, tiedossa on enimmäkseen saneeraushommia,
hän ennustaa.
Tämä ei Hannukselaa haittaa. Takana on
jo kolmen vuoden työkokemus kattojen
saneerauksesta.

Strengin mukaan kokonaisuudet tekevät kauppansa
entistä paremmin. Nyt myös pikkuremontit teetetään
herkemmin ulkopuolisella osaajalla, joten Puukeskuksesta
tullaan hankkimaan kerralla tarvikkeet esimerkiksi saunan
remonttiin.
- Yksityiset ostavat aikaisempaa enemmän palveluita
ammattilaisilta. Materiaalit käydään valitsemassa itse,
minkä jälkeen ammattiosaaja käy hakemassa ja asentamassa ne, Streng summaa.
Asiakkaat panostavat materiaalivalinnoissaan myös enemmän laatuun ja eettisyyteen. Strengin mukaan tuote saattaa jäädä
hyllyyn jos se on vaikkapa afrikkalaista alkuperää. Tilalle halutaan kotimaista tai vähintään eurooppalaista materiaalia.
- Toisaalta myös ulkonäkö ratkaisee.
Valitaan sitä, mikä näyttää kivalta.

Eetu Hannuksela
Streng tiivistää koko rakennusalaa puhutMyös Anna Hakula on törmännyt monia
tavan huolen:
opiskelijoita kalvavaan ongelmaan. Töitä
pitäisi tehdä kokemusta saadakseen. Arkkitehtiopiskelijat - Osaamisen arvostus kasvaa koko ajan. Mutta miten niitä
ovat siitä onnellisessa asemassa, että myös alan toimistot osaajia saisi alalle lisää?
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Ajankohtaista

Ihmisläheinen

Skanssi
Turun itäpuolelle nousee peltomarketit haastava
uudenlainen kauppakeskus ja puutarhamainen asuinalue.
Kestävien materiaalien Skanssissa käytetään monipuolisesti
kipsiä, myös Knaufin laadukas jälki on näkyvillä.

Skanssi sulautuu metsäiseen ympäristöönsä.
- Skanssin suunnittelu on perustettu historian tuntemukseen. Vaikka tekniset ratkaisut toteutetaan viimeisimmän osaamisen mukaan, materiaaleilla rakennus sidotaan
osaksi suomalaisen rakennusperinteen jatkumoa, kertoo
arkkitehti Hanna Euro Arkkitehtitoimisto Pekka Helin
& Co Oy:stä.
Pintamateriaalina käytetään mm. tiiltä ja rappausta. Myös
Knaufin tuotteet ovat kovassa käytössä, sillä esimerkiksi
2,5 hehtaarin pintalattia tehdään kipsillä. Lattiassa käytetään Knauf FE 80 -lattiatasoitetta. Kauppakeskus ja osa
asunnoista valmistuu huhtikuussa 2009.

Materiaaleissa on panostetaan aitoon tunnelmaan

- Rakennuksen perustukset ja runko toteutetaan lähinnä
kotimaisista materiaaleista, toimittajatkin on saatu pitkälti
lähiseudun yrityksistä, Ari Laanti urakoitsijana toimivasta
Hartela Oy:stä toteaa.

- Tuloksena syntyy viihtyisä ja kotoisa ympäristö täynnä
detaljeja ja muotoja, Euro sanoo.

Sympaattinen liikekeskus

Samaa mieltä on myös Ari Laanti, jonka mukaan pintaalaltaan suuri kauppakeskus ei ulkoapäin anna valtavan
kompleksin vaikutelmaa. Rakennuksen keskipisteenä
olevasta ravintola-keskiöstä aukeaa lasiseinän läpi kaunis
näkymä metsäiseen mäkimaisemaan.

Vaikka Skanssi on yksi Suomen suurimmista kauppakeskusprojekteista, suunnittelun tavoitteena on ollut tehdä
siitä luonnollinen osa ympäristöä. Hanna Euron mukaan
liikekeskuksesta on saatu sympaattinen lukuisilla pienillä
yksityiskohdilla. Suunnitteluprosessi onkin vaatinut suuren
määrän piirustuksia.

- Asuinalueen teemana puolestaan on puutarhakaupunki,
sillä alueella on aikoinaan ollut hedelmätarhoja ja puutarhoja. Alueelle odotetaan monentyyppistä asujaa lapsiperheistä eläkeläisiin, Euro kertoo.
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Kaikki kipsistä

Raudanlujaa kipsitietoutta
Kipsikoulutuksessa
Kankaanpään tehtaalla
asiat opitaan käytännössä.

Rautakaupan myyntihenkilöstölle suunnattu Knaufin kipsituotekoulutus käynnistyi vuoden alussa. Huolella valmisteltu koulutuspaketti on saanut kentältä jo positiivista palautetta. Oppi haetaan käytännön esimerkeistä.
Knaufin koulutuspäällikkö Kirsi Laamanen on tehnyt kattavaa työtä kootessaan uuden kipsilaastin käyttöön paneutuvan koulutuspaketin. Paketti on räätälöity rautakauppiaiden koulutustarpeisiin. Koulutuksia pidetään sekä Knaufin
Kankaanpään tehtaalla että paikanpäällä rautakaupoissa.
Varsinainen koulutustyö alkoi tammikuussa ja kommentit
ovat olleet positiivisia. Kankaanpäässä tehtaanjohtaja Olli
Santahuhta vetää ensin teoriaosuuden kipsilevyn valmistuksesta ja vie koulutettavat tehdaskierrokselle.
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- Tämän jälkeen puetaan haalarit päälle ja ruvetaan
hommiin. Jokainen saa kokeilla käytännössä esimerkiksi
kipsilaastilla rappaamista ja kipsilevyjen saumaamista,
Laamanen kertoo.
Ryhmät ovat olleet työnsä tuloksista innoissaan. Myös
kentällä pidettävät koulutukset nojaavat vahvasti käytäntöön. Laamanen on viimeisen puolen vuoden aikana
kuvannut runsaasti kuvamateriaalia, joka on nyt tiivistetty
muun materiaalin tueksi tunnin koulutuspakettiin.

Kaikki kipsistä

Laamanen arvostaa myös teoriaa, mutta todellisuuteen
pohjautuvat esimerkit ovat teorialle luonnollinen jatke.
Kuvapohjainen koulutusmateriaali nostattaa myös keskustelua ja kysymyksiä. Myyjien on helpompi vastata asiakkaiden kysymyksiin, kun asiat on nähty käytännössä. Myös
Laamanen on opetellut ja kokeillut jokaisen opettamansa
asian oikealla työmaalla.

Rautakaupoissa on
kiitelty myyntityön tueksi
suunniteltua koulutusta.
Opissa Tampereen ja
Porin Puukeskukset.

Kipsi pitää pintansa – ansaitusti
Porin Puukeskuksen yksikönjohtaja Raimo Jumppainen
alaisineen kävi koulutuksessa Knaufin tehtaalla
Kankaanpäässä. Jumppaisen mukaan koulutus on erittäin
tarpeellista ja sitä aiotaan käyttää myös jatkossa.
- Asiakkaat ovat myymälään tulleessaan mahdollisesti
onkineet tietoa netistä ja usein myös ymmärtäneet lukemansa aavistuksen verran väärin. Työssä testataan myyjän
kyky korjata väärä tieto, Jumppainen toteaa.
Monelle kipsin monipuolisuus tulee yllätyksenä. Kipsi
yhdistetään usein hauraaseen ja vettä kestämättömään
materiaaliin. Laamanen kumoaa nämä harhaluulot kuitenkin helposti. Hän painottaa, että samalla tavalla kuin
sementtilaasteja, myös kipsilaasteja tehdään moneen käyttöön. Kipsi käy yhtä lailla lattiantekoon ja märkätiloihin.
-Koulutuksissa kysytään usein, että ”eikös se jää pehmeäksi?”. No ei jää, Laamanen napauttaa hymyillen.
Myös Raimo Jumppainen hämmästyi alkujaan kipsinkäytöstä lattianteossa. Jumppainen törmäsi asiaan ensi kerran
Olkiluodossa TVO:n varastorakennuksen hallin lattiavalussa. Lattiantekoon käytettävä kipsi on lujuudeltaan verrattavissa yli K30-lujuusluokkaa olevaan betoniin.
Kipsin edut näkyvät myös seinänteossa. Kipsiä käytettäessä
saadaan yhdellä tasoitteella maalaus- ja tapetointivalmis
seinä. Tämä jouduttaa työnedistymistä huomattavasti.

- Ammattilainen ymmärtää kipsin edun hyvin nopeasti
prosessin kerran nähtyään, Laamanen kertoo.

”Nyt kun kipsitöitä on
päässyt kokeilemaan itse,

Myyntityössä tarvitaan
toimivaa materiaalia
Koulutuksen ja sen kehittämisen ohella Kirsi Laamasen
työhön kuuluu markkinointi- ja mainosmateriaalin
tuottaminen.

osaa paremmin neuvoa
asiakastakin.”

- Rautakaupoissa tarvitaan myyntityön avuksi esimerkiksi
työohjeita, jotka voi antaa asiakkaan matkaan. Myös näissä
kipsilaastin käyttöön opastetaan kuva kuvalta.
Koulutuksen ja sitä tukevien materiaalien ehdottomana
hyötynä Laamanen pitääkin myyjän työn helpottumista.
Siinäkin tapauksessa, että aihe ei ole myyjälle tuttu, asiakkaan voi ohjata tutustumaan työohjeisiin. Samaa mieltä on
Tampereen Puukeskuksen myymäläpäällikkö Jari Niemi:
- Nyt kun kipsitöitä on päässyt kokeilemaan itse, osaa
paremmin neuvoa asiakastakin. Koulutuksesta oli paljon
hyötyä nimenomaan myyntityön tukena, Niemi kertoo.
Laamanen kannustaa myyjiä osallistumaan koulutukseen.
Ryhmiä pidetään aina kaksi per kohde, jotta mahdollisimman moni ehtii mukaan.
- Tieto ei ole koskaan pahasta. Tässä tapauksessa se myös
helpottaa omaa työtä, Laamanen tiivistää.
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Tuotteet käytössä

Alakatot
viimeistelevät
omakotitalon
Teksti: Minna Salmi
Kuvat: Matti Rajala

Alakatot ovat paljon käytetty ratkaisu julkisrakentamisessa.
Eikä ihme, sillä ne sallivat visuaalisen luovuuden, piilottavat
talotekniikan putkistoineen ja mahdollistavat vaivattomat
huoltotyöt. Moderni rakentaja ymmärtää
niiden arvon myös omakotitalossa.

Jyrki Pykärin Vantaan Vierumäessä sijaitseva kivitalo on
valmistumassa omin käsin. Itserakentaminen on antanut
mahdollisuuden miettiä rauhassa parhaita ratkaisuja.
Sisätilojen kattopinnoissa Pykäri päätyi puupaneelin sijasta
kipsilevyihin, sillä niiden edut kaksikerroksisessa talossa
olivat selvät:
- Talomme on matalaenergiatalo, jossa ulkovaipan ilmantiiviys on oleellista. Siksi halusimme välttää yläpohjan höyrysulun puhkomista ilmanvaihtoputkilla. Päädyimme vetämään huonekohtaiset putket vaipan sisäpuolella, jolloin
niitä ei tarvitse lämpöeristääkään. Avattavilla kipsialakatoilla putket saatiin tyylikkäästi piiloon, ja niihin pääsee
helposti käsiksi jälkeenpäin, Pykäri kertoo.

10

- Katto on helposti avattavissa huoltotöitä varten, asennus
on suoraviivaista eikä katto ole sisustuksellisesti yhtä hallitseva kuin puupaneeli. Maalaaminenkin on helppoa.

Tuotteet käytössä
Tummanharmaa
Metallic-alakatto
antaa myös kodinhoitohuoneelle ilmettä.

Alakatot jatkavat
valoisin tilojen linjoja.

Kipsialakatoilla avaraan taloon saatiin
lisäksi tunnelmaa luovia korkeuseroja.
Knaufiin Pykäri päätyi laajan ja visuaaliset ratkaisut mahdollistavan malliston vuoksi. Kylpyhuoneissa on käytetty
Metallic-levyä, eteisessä itsekantavaa
Corridor-levyä ja olohuoneessa sileää
Contur R -levyä.
Korkeiden ja monikerroksisten talojen
sekä yleistyvien kotiteatterijärjestelmien ansiosta yhä useammat valitsevatkin juuri kipsilevyistä tehdyt alakatot: samalla tuotteella saa muotoiltua
niin akustiikan kuin sisustuksenkin
mieleisekseen.

Katto näkyy
pesutiloissakin
Talon pesutilojen yhteydessä on panostettu käytännöllisyyden lisäksi moderniin ulkoasuun. Kylpyhuoneessa tummanharmaata kivilattiaa säestää katon
samanväriset Metallic-levyt, jotka on kalvopinnoitettu kestämään märkätiloissa.
Talon maantieteellinen sijainti vaikutti
osaltaan materiaalivalintoihin.
- Vantaa on lentomelualuetta, joten
kipsilevyjen akustiset ominaisuudet
tulevat tarpeeseen, Pykäri naurahtaa.

Jyrki Pykäri on tyytyväinen kipsilevyjen
monipuolisiin mahdollisuuksiin
omakotitalossa.
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Referenssi
Teksti: Kirsi Gimishanov
Kuvat: Merja Ojala

Linnan pääsuunnittelija,
arkkitehti Juha Saarijärvi
kirjaston valopihalla. Hän
kertoo itseään motivoineen
eniten suunnitteluprosessin
vuorovaikutteisuuden.
Kirjaston henkilökunta oli
mukana vaikuttamassa
tulevan työpaikkansa
suunnitteluun. Prosessi on
ollut ilmeisen onnistunut,
koska Saarijärvi kertoo
saaneensa paljon positiivista
palautetta.

Linnan sydämestä
sykkii tiedon valo
Tampereen yliopiston uuden kirjaston sydän on valoa
ja sisin lämmintä kirsikkapuuta ja kipsiä. Sympaattisen
läpinäkyvän kirjaston suunnittelija sanoo arvostavansa kipsiä hyvänä perusmateriaalina.

teistössä on käytetty Knaufin Designpanel-tuotteita sekä
Danoline Belgravia-alakattolevyjä.
- Yliopiston kirjaston täytyy pysyä hyvännäköisenä vuosikymmeniä. Kipsi on mielestäni ajaton ja erityisesti kirjaston ollessa kyseessä tarkoitukseen hyvin sopiva materiaali.
Kipsin hinta-laatusuhde on hyvä. Kipsi on sekä kestävä että
paloturvallinen, perustelee pääsuunnittelija Juha Saarijärvi
valintojaan.

Valoa rakennuksen ytimessä
Linna-kirjaston tekee
valoisaksi ja avaraksi koko

Tampereen yliopiston kirjasto muutti pois vanhoista
Attilan tiloistaan kesällä 2006 yliopiston kampus-alueen
ja päärakennuksen tuntumaan, Kalevantien ja Pinninkadun
kulmaan.

rakennuksen korkuinen
valopiha.
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Pääsuunnittelijana kohteessa toimi arkkitehti SAFA Juha
Saarijärvi, Arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa ja Keijo
Heiskanen Oy:stä. Hän valitsi yliopiston uuden kirjastorakennuksen sisätilojen materiaaleiksi kipsilevyn. Linna-kiin-

Tampereen yliopiston päärakennusta vastapäätä sijaitseva
Linna-kirjasto on valoisa ja läpinäkyvä. Rakennuksen erityispiirteenä on rakennuksen sydämenä toimiva valopiha,
joka ulottuu aina pohjakerroksesta asti läpi koko rakennuksen sen seitsemännen kerrokseen korkeuteen asti.
Kirjaston työskentelytilat on erotettu valopihasta lasisin
seinin. Valopihan ympärillä, rakennuksen sisäseinissä toistuu samantyyppinen aukotus kuin ulkoseinissä.

Referenssi
Rakennuksen ulkoseinä on rapattu. Sisätiloissa talon julkisivun henkeä on haluttu jatkaa. Knaufin kipsilevyn akustisiin ominaisuuksiin vaikuttava neliörei´itys on visuaalisesti
yhtenäinen ulkoseinän rosoisuuden kanssa. Designpanelseinäpaneeli sopii erityisen hyvin yhtenäisten laajojen pintojen toteuttamiseen.
Äänieristys ja akustiikka ovat luonnollisesti kirjastossa tärkeitä asioita. Rakennuksen pääaulassa äänenvaimennus
on niukka, koska tilan korkeuden vaikutelma haluttiin säilyttää myös äänimaailman osalta. Pääaulan äänet sekoittuvat enemmän. Itse kirjastotiloissa tunnelma on intiimimpi. Siellä äänen vaimennuksen tarpeet on huomioitu
rei´ityksessä ja taustarakenteissa.

Kirjastotiloissa ääntä
tehokkaasti vaimentaa
Danoline Belgravia
– alakattolevy, jonka
alle on sijoitettu villaa.
Avattavien alakattojen alle
on piilotettu koko kirjaston
tekniikka. Tekniset huollot
ovat mahdollisia akustiikan
kärsimättä.

Alakattolevyn valinnassa ratkaisevaa oli helppo asennettavuus ja avattavuus. Alakattomateriaaliksi Linnaan on
valittu valkoista Danoline Belgravia Q1 -rei’itettyä kipsilevyä. Q1-rei´itys on neliönmuotoinen, läpimitaltaan 12 x
12 mm. Kipsilevyn lisäksi kattorakenteissa, muun muassa
isojen kokoelmatilojen yhteydessä, on kipsilevyjen ohella
käytetty myös kirsikanväristä puuta.
- Belgravia-levyjen alle on vielä sijoitettu villaa, jonka
avulla saadaan kiinni eri taajuuksilla olevia ääniä, Saarijärvi
tarkentaa.
Kirjaston yleinen visuaalinen linja on ollut piilottaa kirjaston
vaatima tekniikka kattorakenteisiin. Danoline-kipsilevyjen
etuna on mahdollisuus huoltaa katon pintaa akustisten
ominaisuuksien siitä kärsimättä. Kipsilevyn valtti alakattomateriaalina on myös pölyttömyys. Kun sisään rakenteisiin ei pääse pölyä, sitä ei silloin myöskään tule ulos.

Kahvilasta näkee lukijat lasikuutiossa
Kalevantien tasossa sisääntulon yhteydessä, aivan valokuilun reunassa, on opiskelija- ja henkilöstöravintola, joka on
suosittu paikka oleilla ja virkistäytyä pakertamisen lomassa.
Opiskelijaravintolan katossa on käytetty samaa Danoline
Belgravia -alakattokipsilevyä, mutta ravintolassa sen värinä
on metallinhohtoharmaa Stardust.
Ravintolassa ei ole tarvetta kokonaan vaimentaa ääniä,
vaan akustiikan tulee olla miellyttävä.
Opiskelijaravintolassakin on käyttäjien näkökulmaa pyritty
huomioimaan mahdollisimman paljon ja tilan mahdollisimman monipuoliselle muuntelulle on haluttu jättää
mahdollisuuksia. Tarjoilualue voidaan illalla sulkea, vaikka
pöydät ovat edelleen käytettävissä.
Opiskelijaravintolasta on käynti valvotusti sisään kirjaston
tiloihin.

Matkassa mutkia,
mutta selkeä lopputulos
Kuten aina rakentamisessa, oli Linna-hankkeessakin kustannusraami, jonka mukaan liikuttiin ja johon kaikki ratkaisut suhteutettiin. Ylimääräisiä haasteita Linna-rakennuk-

Tampereen yliopiston
kirjasto LINNA
Tampereen yliopiston kirjasto muutti kesällä
2006 vanhoista tiloistaan lähemmäs päärakennusta ja kampusaluetta Linna-kiinteistön
tiloihin.
Kirjaston suunnittelussa on käyttäjien tarpeet
pyritty sovittamaan yhteen pienen tonttitilan ja toisaalta monenlaisia funktioita omaavien tilavaatimusten kanssa. Asiakastilat sijaitsevat kolmessa ensimmäisessä kerroksessa.
Ylimmissä neljässä kerroksessa on kirjaston
henkilökunnan tiloja sekä laitosten käyttöön
varattuja tiloja.

sen suunnittelulle toivat erilaiset rakennukseen päällekkäin
sijoittuvat toiminnot. Linnahan ei ole puhtaasti kirjastorakennus, vaan kiinteistössä sijaitsee myös opetus-, työ-,
huolto- ja pysäköintitiloja. Alun perin kortteli oli luonnosteltu normaaliksi toimistokortteliksi, mutta yliopiston kiinnostuttua mahdollisuudesta sen käyttöönottoon korttelia lähdettiin muuntamaan. Tampereen kaupunkikin tuli
suunnitteluun mukaan; kirjaston yhteyteen toteutettiin
alikulkutunneli Kalevantien toiselle puolelle.
Näiden haasteiden rinnalla Saarijärveä motivoi mahdollisuus tehdä yhteistyötä talon tulevan henkilökunnan
kanssa. Kirjaston henkilökunta oli aktiivisesti antamassa
tukea ja arvioimassa talon toimivuutta jo etukäteen.
Tällaiseen vuorovaikutukseen tulevien käyttäjien kanssa
suunnittelija pääsee Saarijärven mukaan harvoin, ja siksi
suunnittelu- ja toteutusprosessi on jäänyt arkkitehdillekin
hyvin mieleen. yliopiston käyttäjille lopputuloksena on toimiva ja selkeästi toteutettu kirjastorakennus, joka on saanut paljon positiivista palautetta.
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Akustiikka

Uudessa rei’ityksessä on lähdetty
suunnittelijoiden tarpeesta. Visuaaliset
ja akustiset mahdollisuudet laajenevat
Tangentin myötä.

Täydennystä
akustiseen palettiin
Teksti: Jutta Kajander, Minna Salmi
Kuvat: Knauf

Kevään lanseeraukset täydentävät Knaufin
jo entisestään laajaa akustisten ja visuaalisten
mahdollisuuksien valikoimaa. Täysin uudenlainen
Tangent-rei’itys murtaa luovan suunnittelun rajoja.
Viivamaisesti rei’itettyjä levyjä käyttämällä arkkitehti
voi korostaa aikaisempaa monipuolisemmin
huoneen rytmiä ja dynamiikkaa. Myös uutuuslevy
Danoline Vistan uudenlainen kannatustapa antaa
suunnittelijalle huomattavia vapauksia.
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– Parhaat tuotteet syntyvät yleensä aina yhteistyössä
suunnittelijoiden kanssa. Niin myös uudet akustiset tuotteemme, tuotepäällikkö Tuula Myllykangas Knaufilta
kertoo.
Knauf tuo keväällä markkinoille paljon uutta akustiikkatuotteisiin, mm. viivamaiset rei’ityskentät Danoline
Designpaneliin uudella Tangent-rei’ityksellä sekä Danoline
Vista -levyn. Kummatkin on kehitetty suoraan suunnittelijoiden tarpeisiin. Kiitosta on sadellut jo etukäteen.
Danoline Designpanelin uusilla viivamaisilla rei’ityskentillä
voidaan Myllykankaan mukaan korostaa tehokkaasti huoneen dynamiikkaa eli vaaka- tai pystylinjoja sekä rytmiä.

Akustiikka

Uusi Tangent-rei’itys
ja Danoline Vista -levy
toimivat hyvin esimerkiksi
avarissa toimistotiloissa.

Myös itse Tangent-rei’itys on kolmiulotteinen ja suuntaa-antava, ja kuljettaa katsetta eri lailla katselusuunnasta
riippuen.
Tangent tarjoaa suunnittelijoiden käyttöön suuren
rei’itysprosentin. Erityisesti suurten avonaisten toimistotilojen akustisiin vaatimuksiin tällaista on jo ehditty kaivata.
Danoline Vistan juju löytyy uudenlaisesta kannatinjärjestelmästä, joka vapauttaa suunnittelijan vanhoista jäykistä
moduulijaoista. Vapaan moduuliviivaston avulla levyjen
lomaan saadaan luovemmin sijoitettua erilaisia taloteknisiä ratkaisuja, kuten valaisin- tai ilmastointiramppeja.

”Muodissa on

Myllykangas mainitsee, että Danoline Vistassa käytettyä
kannatusjärjestelmäideaa voi nähdä jo Alvar Aallon ensimmäisissä ns. järjestelmäkattoina tehdyissä alakatoissa.

rakentaa avaria tiloja,

akustiikka voidaan säädellä paremmaksi, kun vaihtoehtoja
on enemmän, Möller sanoo.
Möller pitää uutta tasaista rei’itystä akustisesti mielenkiintoisena. Rei’itys ulottuu reunoihin asti, joten levyt eivät
myöskään erotu toisistaan. Visuaalisia mahdollisuuksia on
monia, joten asiakkaiden erilaisiin makuihin on helpompi
vastata.
Rei’ityksen tehtävä on säädellä kipsilevyjen akustiikkaa.
Määreenä käytetään rei’itysprosenttia, joka on yksi akustisista parametreistä. Suuri rei’itysprosentti ei kuitenkaan
automaattisesti tarkoita parempaa akustiikkaa. Möllerin
mukaan akustiikka säädetään kohdilleen levyjen sijoittelulla, joihin Tangentin ja Vistan myötä on enemmän
mahdollisuuksia.
Möller muistuttaa, että akustiset levyt sopivat julkisten
tilojen ja toimistojen lisäksi hyvin myös omakotitaloihin.

mutta jälkikäteen Akustisesti mielenkiintoinen
ihmetellään kun
kotona kaikuu.”

Vanhempi konsultti Henrik Möller insinööritoimisto
Akukonista toivottaa uuden Tangent-rei’ityksen lämpimästi tervetulleeksi mahdollisuudeksi. Akukon on yksi
Suomen johtavista akustiikan asiantuntijoista erikoisalanaan niin hyöty- kuin haittaäänet.
- Niin Tangent kuin Vistakin tuovat arkkitehdille lisää
toteutusmahdollisuuksia. Visuaalisen ilmeen lisäksi myös

- Muodissa on rakentaa avaria tiloja, mutta jälkikäteen
ihmetellään kun kotona kaikuu, hän naurahtaa.
Danoline Vista ja Tangent on suunniteltu asiantuntijoiden
kanssa asiakkaiden tarpeista käsin, joten markkinapaikkaa
ei ole vaikea löytää.
- Aivan varmasti tulen käyttämään Tangenttia, Henrik
Möller vahvistaa.
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Henkilökuva

Suomen
ainoa
kipsimestari?
Helsingin Tapanilassa pitää pajaansa helmi, jonka
moni toivoo löytävänsä. Kyseessä on Suomen ainoa
kipsimestari Aleksi Vallemaa, jonka käsissä syntyvät
ainutlaatuiset ratkaisut monenlaiseen sisustamiseen.
Vallemaa on ensimmäinen uuden sukupolven edustaja Suomesta 1930-luvulla kadonneelle osaamiselle. Elementtirakentamiseen kyllästyneet edelläkävijät ovat jo löytäneet Vallemaan taidot.

- Suhteellisen pienillä kustannuksilla asiakas
voi saada kotiinsa uniikkeja ratkaisuja, sellaista mitä muilla ei ole, Vallemaa sanoo.
Aleksi Vallemaa esittelee katon peittäviä
aaltoilevia kipsilevyjä, jotka laskevat vinoon
tehdyn kattorakenteen mukana. Kohteena
on Riihimäelle parhaillaan valmistumassa
oleva kesäasunto, josta tulee omistajalle
myöhemmin myös varsinainen koti.

- Valmiiseen kattoon lisätään levyjen väliin epäsuorat
valot, joten lopputuloksena on rauhoittava keinuva aallokko, Vallemaa kuvailee.
Vallemaa on vaatimaton mies, vaikka liekin ammatissaan
ainoa suomalainen. 26-vuotiaana hän on jo oman yrityksensä, AAA Decorationin toimitusjohtaja. Koulutuksensa
hän on hankkinut oppisopimuksella alan parhaiden osaajien parissa Nizzassa, Etelä-Ranskassa.
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Teksti: Minna Salmi
Kuvat: Matti Rajala

”Koskaan ei ole
tarvinnut sanoa,
ettei onnistu.”

Henkilökuva

Kattoon luodaan rauhallinen aallokko kipsilevyillä ja epäsuoralla valaistuksella.

Kipsi-kuituvillakiinnike on kestävä,
luonnonmukainen ja edullinen.
Kukin kiinnike kantaa
150 kiloa painoa.

- En tiedä voiko sanoa, että olen Suomen ainoa kipsimestari. Tiedän vain sen, että pystyn toteuttamaan lähes kaikkea kipsistä Ranskassa oppimillani tekniikoilla.
Haastajia ei ole kuitenkaan ilmennyt. Kouluttautuminen
Suomessa ei ole mahdollista, eikä ammattinimikkeelle
(staffeur ornematiste) ole Suomessa vastinetta. Ranskaan
Vallemaa keksi lähteä tutustuttuaan kesätyössään
Masayardsin telakalla ranskalaisten ammattilaisten työhön.
Kieli ei ollut ongelma, sillä takana on opintie Helsingin
ranskalaisessa koulussa.
Koulutukseen kuului työ alan huippuyrityksessä
Superstaffissa sekä viikon verran teoriaopetusta, kuten
taidehistoriaa ja suunnittelua joka kuukausi läheisessä
ammattikoulussa. Kaksivuotisen koulutuksen jälkeen
Vallemaa jäi vielä pariksi vuodeksi samaiseen yritykseen
töihin. Kunnon ammattilaisen tapaan hän painottaa, että
tekemällä oppii parhaiten.

Mestari tekee kaiken alusta loppuun asti käsin muoteista
elementtien valamiseen ja asennukseen asti. Työt suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kipsin parhaana
puolena Vallemaa pitää sen monipuolisuutta. Vain mielikuvitus on rajana, eikä sekään tunnu Vallemaan tapauksessa olevan ongelma.

Järven rannalle
nousevasta
kesäasunnosta
tulee myöhemmin
ympärivuotinen koti.
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Henkilökuva

Kipsimestari ja oppipoika. Aleksi Vallemaa (vas.)
kouluttaa Seba Eklundin työn lomassa.

”Kipsi mahdollistaa
leikittelyn monimuotoisilla
elementeillä ja valaisulla.”

- Asiakkaat näyttävät piirustuksia haaveilemistaan ratkaisuista. Koskaan ei ole tarvinnut sanoa, ettei onnistu, sillä
kipsi muovautuu muotoon kuin muotoon.

Vallemaa ei kuitenkaan halua pantata taitojaan vain itsellään. Tammikuun alussa apurina aloitti Seba Eklund,
josta tulee työnsä myötä Suomen toinen kipsimestari.
Lisätyövoimaa tarvitaan, sillä kiinnostus tällaista osaamista
kohtaan kasvaa koko ajan. Tähän asti Vallemaa on palkannut entisiä kollegoitaan Ranskasta keikkatyöntekijöiksi.

Suomalaisten ujous haihtumassa

Kuituvillalla luja kiinnitys

Vallemaa kiittelee, että Suomessa on alettu panostaa
visuaalisiin ratkaisuihin entistä ennakkoluulottomammin.
Yksilöllisyyttä ja rohkeuttaa toteuttaa erilaisia ratkaisuja ei
pidetä enää turhamaisena. Tämä tuo myös suunnittelijoille
enemmän mahdollisuuksia, samalla myös paineita. Myös
nyt toteutettavana oleva aaltoileva katto on sisustusarkkitehdin suunnittelema.

Vallemaa hyödyntää asennuksessa vanhaa ranskalaista tekniikkaa, joka on pitänyt palatsien ja salien kipsirakenteet
tiukasti kiinni jo yli puoli vuosisataa. Resepti on helppo,
mutta tehokas: kuituvillaa, kipsiä ja vettä. Sillä kiinnittyvät
nykyisenkin kohteen aaltoilevat levyt. Kukin kipsi-kuituvillakiinnike kantaa 150 kilon painon.

Uniikkeja ratkaisuja hakiessaan arkkitehdit kääntyvät
Vallemaan osaamisen puoleen, sillä kipsi on monimuotoisuutensa lisäksi myös erittäin kestävä materiaali.
- Viimeisimpiä töitäni ovat olleet Hans Välimäen uuden
Cochon-ravintolan kattolistat ja Eiranrannan yksityisasunnon kupolikatto. Seuraavaksi työn alla on helsinkiläisen
huoneiston jalkalistat. Erikoiskovasta kipsistä tehtyjä listoja
voi potkia vaikka mennen tullen, Vallemaa naurahtaa.
- Kipsi mahdollistaa leikittelyn monimuotoisilla elementeillä ja valaisulla, joten sillä saa aikaan hienoja efektejä.
Pieni sijoitus uniikkeihin ratkaisuihin nostaa kohteen arvoa
huomattavasti, myös Suomessa.
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Unelmien kohteekseen Vallemaa kuvailee 200-300 neliöisen asunnon, johon hän saisi vapaat kädet toteuttaa
ideoitaan kipsistä. Ranskassa tämäntyyppinen rakentaminen on erittäin yleistä myös suurissa kauppakeskuksissa,
tavarataloissa ja casinoissa. Suomessa Vallemaa hälytettiin
apuun mm. Espoon mormonitemppeliä rakennettaessa.

- Kattoon kiinnitetään koukut 40 sentin välein. Apuna on
raudoitus, kun kattoa lasketaan yli 60 senttimetriä. Linjurit
asetetaan haluttuun korkoon ja niiden päälle asetetaan
kattoelementit. Elementit kiinnitetään kipsi-kuituvillaräteillä koukusta elementtiin. Kun kiinnike on kovettunut,
linjurit otetaan pois, jolloin katto jää haluttuun asentoon
tai korkoon, Vallemaa tiivistää prosessin.
Vallemaa muistuttaa, että kipsi on luonnontuote, joten
se sopii erinomaisesti kasvavaan ympäristöajatteluun.
Työt Suomessa ovat kasvamaan päin, mutta Vallemaa
suunnittelee laajentavansa toimintaansa myös Nizzaan.
Suunnitelmat voivat vielä muuttua, sillä nämä taidot haluttaneen pitää visusti Suomessa.

Uutiset

Usein
esitettyjä
kysymyksiä

Rakennusmateriaalit mukautuvat
sateisiin talviin
Ilmaston lämpeneminen ja talven muuttuminen leudommaksi
haastavat rakentamisen. Erityisesti sateen armoilla olevat
ulkoseinät ovat koetuksella. Kehitys näkyy Knaufin
tuulensuojalevyjen valikoimassa.
Knaufin kipsilevyistä Tuulensuojalevy on suunniteltu toimivaksi rakennuksen ulkoseinissä tuulensuojana ja jäykistävänä rakenteena tuulettuvan julkisivuverhouksen taustana.
Tuulensuojalevyn tulee olla ilmatiivis, mutta samalla hyvin vesihöyryä läpäisevä.
Tuulensuojalevyjä on ollut tähän mennessä kaksi (KTS 9 ja KTX 9), nyt KTS 9 valmistus lopetetaan ja sen korvaa KXT 9, jonka kosteuden- ja säänkestävyys ovat paremmat.
KXT 9:n tunnistaa sen pintaa ja pitkiä sivuja peittävästä sinisestä kartongista. Levyn sisus
on kipsiä, ja erikoiskäsitelty sietämään vielä paremmin kosteutta ja vähentämään edelleen levyn vedenimukykyä. Levyn oikea varastointi ja asennus ovat edelleen avainasemassa. Levyt tulee suojata huolellisesti kosteudelta kaikissa rakentamisen vaiheissa.

Skanska
yhteistyökumppaniksi
Skanska Oy ja Knauf ovat solmineet kaksivuotisen sopimuksen kipsilevyjen toimittamisesta.
Knaufin vuosisopimuskumppaneita ovat nyt
YIT ja Skanska.

Knauf pärjäsi
Taloustutkimus kartoitti rautakauppiaiden näkemyksiä alan kehityksestä sekä yhteistyön
sujuvuudesta tavarantoimittajien kanssa. Taloustutkimuksen loppuvuoden 2007 aikana
toteuttaman tutkimuksen perusteella Knaufin vahvuuksina ovat sen toimitusaikojen pitävyys ja edustajien toiminta, erityisesti palveluhalu ja tavoitettavuus. Knauf sijoittuu hyvin
myös hinta- ja laatutasossa, sekä tuotteiden kiertonopeutta arvioitaessa.
Knaufin yritysmielikuva on tutkimuksen mukaan kehittynyt positiivisesti. Niiden vastaajien, joille Knauf on merkittävä tavarantoimittaja, mielikuvat Knaufista ovat kaikkia
vastaajia myönteisemmät.
Lähde
Taloustutkimus Oy: Rautakaupan palaute 2007, Rakennuslevyt. Vastaajina rauta-,
rakennus- ja sisustustarvikkeiden jälleenmyyjät

Miten kipsilevypinta tulee
käsitellä ennen tapetointia?
Kipsilevyt suositellaan maalattavan ennen tapetointia. Näin tapetit on helppo vaihtaa myöhemmässä
vaiheessa ilman levyn kartonkipinnan rikkoutumista. Ennen maalausta levysaumat saumatasoitetaan ja nauhoitetaan paperinauhalla Knaufin ohjeiden mukaisesti. Myös ruuvinkannat tasoitetaan.
Onko märkätilakipsilevy KH 13 tai Aquapanel
Indoor -levyt valmiiksi vesieristetty?
Ei, levytyspinta tulee eristää sertifioidulla vesieristejärjestelmällä hyvän ja toimivan vesieristekerroksen aikaansaamiseksi.
Löytyykö teiltä tuotetta, jolla voisi pinnoittaa
vanhan paneelikaton? En haluaisi sitä maalata
enkä olisi kovin innokas sitä levyttämään ja
saumaamaan.
Valmiiksi maalattu Danopanel on kertomaasi tarpeeseen hyvä ratkaisu. Sen voi asentaa ruuvaamalla suoraan paneeliin eikä se vaadi kittausta tai
maalaamista.
Rakennamme siporex-taloa emmekä haluaisi
tuhota hengittävän rakenteen ideologiaa väärillä
pinnotteilla. Onko Knaufilla sisäpuoliseen
pinnoittamiseen soveltuvaa tuotetta?
Kipsilaasti on oiva valinta siporex-talon sisäpuoliseen pinnoittamiseen. Se on ekologinen, hengittävä, sisäilman kosteutta tasaava, kutistumaton
ja mahdollistaa paksujenkin täyttöjen tekemisen.
Samalla laastilla voidaan tehdä kaikki sisäpinnoitukset maali- ja tapetointivalmiiksi. Knaufilta löytyy
Goldband-käsikipsirappauslaasti tai koneelliseen
rappaukseen MP-75L -konekipsirappauslaasti.
Kuinka paksuja täyttöjä käsirappaukseen
tarkoitetulla kipsilaastilla on mahdollista tehdä?
Käsirappauslaasti mahdollistaa jopa 50mm kertatäytön (minimipaksuus 5 mm).
Tarkemmat tuotetiedot ja asennusohjeet
löytyvät Knaufin nettisivuilta www.knauf.fi
tai teknisestä neuvonnasta
puh. 09-476 400.
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Kauniin kestävää pintaa
Aquapanel Outdoor -levyillä

Aquapanel Outdoor
-sementtilevyt on helppo
viiltää ja katkaista sopivaan
muotoon. Saumojen
tasoittamisen jälkeen
päälle rapataan
näyttävä julkisivu.
Kätevää ja nopeaa.

Turvallinen tuulettuva rakenne
Tämänkin puurunkoisen omakotitalon jukisivu on toteutettu
vaivattomasti Knauf Aquapanel Outdoor -sementtilevyillä.
Sementtilevyjen päälle rapattu julkisivu on paitsi kaunis myös
perinteisen muurauksen päälle tehtyä ratkaisua nopeampi ja
edullisempi. Lopputulos on kestävä ja tyylikäs
Katso lisätietoa osoitteessa: www.knauf.fi

Lars Sonckin kaari 14,
PL 18, 02601 Espoo
Puhelin: (09) 476 400
Faksi: (09) 476 40 300
info@knauf.fi

