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Knauf on yksi Euroopan suurimmista
rakennusmateriaalivalmistajista, jolla on toimintaa maailmanlaajuisesti. Knaufilla on yli
150 tuotantolaitosta ja 26 000 työntekijää.

Knauf Oy:n sidosryhmälehti

Knauf-nimi tulee yrityksen vuonna 1932
perustaneelta perheeltä. Knauf toimii edelleen perheyrityksenä, joka valmistaa ensisijaisesti kipsilevyjä ja kipsituotteita, kalkkia,
kalkkikiveä ja lämmöneristemateriaaleja.
Tuotteita markkinoidaan ja toimitetaan kaikissa Euroopan maissa sekä useissa maissa
Euroopan ulkopuolella. Suomessa Knauf
valmistaa kipsilevyjä Kankaanpään tehtaalla.
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Knauf Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat
kipsikartonkilevyt, AMF, Knauf Danoline
ja Heradesign -akustiikkatuotteet kipsipohjaiset laastit ja lattiamassat, Danolineakustiikkalevyt, Aquapanel-sementtilevyt,
Heradesign-puumagnesiittilevyt, teräsrangat, tarkastusluukut sekä laastipumput ja
-sekoittajat.
Ympäristö ja laatu ovat toimintamme kivijalkoja. Ympäristö- ja laatusertifikaatit
ohjaavat kaikkea tekemistämme.
Lue lisää meistä osoitteesta www.knauf.fi

Sisällys

4 Puheenaiheena

8 Kestävää

10

12 Fysiikkaa

14 Ääniä

16 Yhteistyössä

17

18 Toteutuksia

19

Moderni kaupunkirakentaminen on kaukana harmaasta.
Nyt se on vihreää.

Röntgensäteilyä ei voi nähdä
eikä aistia. Oikeilla työtavoilla
ja rakennusmateriaaleilla jää
sekä työntekijän että potilaan
säteilyriski pieneksi.

Green Building Council
antaa monta painavaa
syytä rakentaa kestävästi.

Active
house
Puukeskus tunnetaan
puuosaamisestaan, mutta
palvelee asiakkaitaan paljon
laajemmalla tarjonnalla.

Hangon upeissa maisemissa
valmistuu unelmien
lomakiinteistö.

GIPSOLUTION

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

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

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

441
763
Painotuote

Lehtien näköisnumerot
löytyvät myös internetistä,
osoitteesta www.knauf.fi
Lehti on painettu
ympäristöystävälliselle
paperille.

Pääkirjoitus

Kevään merkkejä?
Kevät saapui lopulta – kauan odotettuna merkkinä
uuden sesongin alkamisesta ainakin meille rakennusalan ihmisille. Vaikka uudisrakentamisen ennusteet tälle vuodelle ovatkin miinuksella, eikä saneerauksen positiivinen kehitys riitä kääntämään koko rakentamista
plussalle, tuovat aurinko ja lämpö mukanaan positiivisia
odotuksia. Kevät ja kesä tuntuvat aina olevan täynnä
uusia mahdollisuuksia.
Vierailin viikonloppuna Helsingin messukeskuksessa, missä järjestettiin neljät
messut samaan aikaan. Oli omaa kotia, omaa mökkiä, sisustamista ja puutarhaa.
Mukana oli näytteilleasettajia laidasta laitaan, ja itseni lisäksi tuhansia muitakin
kevättä ja kesää positiivisesti odottavia messuvieraita. Kuitenkin tuntui siltä, että
messukeskuksessa ei ollut vierailijoita tungokseen asti. Johtuukohan se sitten
kevään viivästymisestä, etteivät aiheet houkuttaneet massoja liikkeelle.
Talven aikana olemme uudistaneet Gipsolution-sidosryhmälehtemme, ja käsissäsi on uuden formaatin ensimmäinen numero. Lehden rakenne ja ulkomuoto
ovat saaneet uuden, nykyaikaisemman ilmeen. Mukana olevien artikkelien avulla pyrimme lähestymään rakentamisen trendejä ja haasteita entistä laajemmasta
näkökulmasta. Jokaisessa lehdessä on kantava teema, jonka ympärille pyrimme
rakentamaan sen alan asiantuntijoiden haastattelujen ja näkemyksien kautta
mahdollisimman laajan ja kattavan näkemyksen siitä, missä alalla mennään
tällä hetkellä ja mitä on odotettavissa. Toki mukana on edelleenkin Knaufin
tuotteiden ja järjestelmien esittelyä, yhteistyökumppaneita ja case-esimerkkejä.
Tässä lehdessä pureudutaan vihreään rakentamiseen kaupunkirakentamisen ja
Green Building Councilin vihreän yhteistyön näkökulmasta. Mukana on myös
alan ammattilaisten näkemyksiä siitä, miten ja missä akustiikkaan tulee kiinnittää huomiota.
Toivotan antoisia lukuhetkiä uudistuneen lehtemme parissa. Ja pakkohan sen
kesänkin on jossain vaiheessa alkaa.
Kai Nurmi
Toimitusjohtaja
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Singaporen Supertree Grovessa
kohoaa 18 rungon kaupunkimetsä.
Metallirunkoiset ”puut” ovat
aurinkovoimalla käyviä vertikaalipuutarhoja. Isoimman puun
latvassa on näköalaravintola.
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Kuva: erandamx/Shutterstock

Puheenaiheena

50ofshades
green

Mitä on vihreä kaupunkirakentaminen Suomessa?
Skanskan ja YIT:n
asiantuntijat vastaavat.

Vihreä cityrakentaminen alkaa jo kaavoittamattomasta raakamaasta. Alueet on suunniteltava infrastruktuuriaan myöten
tukemaan vihreätä rakentamista. Toimiva julkinen ja kevyt liikenne, palvelujen läheisyys ja hyvät etätyömahdollisuudet luovat sujuvuutta arkeen. Virkistysalueilla, yhteisöllisyydellä, viljelyspalstoilla, keskeispihoilla ja korketasoisella tilasuunnittelulla
rakennetaan kestävää asumisviihtyisyyttä. Tilasuunnittelun on
oltava äärimmäisen harkittua, sillä asuntojen tulisi olla pitkäikäisiä ja muuntelukykyisiä asukkaiden elämäntilanteen vaihdellessa.
Nopeasti kiristyvät energiamääräykset vaativat rakentajilta äärimmäistä innovatiivisuutta. YIT:n rakennuttajapäällikkö Tero
Saanisto kertoo yhtiönsä jatkuvasti pilotoivan hankkeita, joissa
tavoitteet asetetaan ennakoivasti tulevaisuustasolle. Kaikkien toimijoiden osaamisen on noustava jatkuvasti, sillä virheitä ei saa tulla - muuten esimerkiksi homeriski kasvaa talojen muuttuessa yhä
tiiviimmiksi. ”Määräysten perässä juoksemisesta on päästävä vaatimustason edelle”, kiteyttää Saanisto.

myynnin yhteydessä seuraavalle omistajalle”, Saanisto pohtii, ja kertookin käyttäjäkoulutuksen merkityksen kasvavan.
YIT:llä kohteita on myös liitetty etävalvontakeskukseen, jossa
seurataan kaikkia kohteiden järjestelmiä. Vikahavainnoista tulee
tieto suoraan valvontakeskukseen, ja niihin pystytään ammattitaitoisesti reagoimaan heti.

Vihreä suunnittelu vaatii
miettimistä kaavoituksesta
ja infrastruktuurista alkaen.

Tekniikan rooli kasvaa

Mitä kireämmäksi rakentamisen vaatimustaso kasvaa, sitä suuremmaksi kasvaa ongelmien ennakointi ja älykkään talotekniikan
merkitys toimintojen säätelyssä. Jokaiseen kohteeseen on löydettävä
oikeat, tapauskohtaiset ratkaisut. “Koska täysin huoltovapaata taloa
ei olekaan, on varmistettava, että asukkaat osaavat käyttää kotinsa tekniikkaa oikein, ja että tieto saadaan myös siirrettyä asunnon

Tero Saaniston vastuualueina
YIT:llä on rakennuttaminen ja
suunnittelun ohjaaminen.
GIPSOLUTION 1/20 13 | 5

Puheenaiheena
Suomen haasteellisissa oloissa
nollaenergiataso on kunnioitettava
tavoite, johon innovatiivisella
rakennusyhteistyöllä pyritään.
Sitoutunutta kehitysyhteistyötä

Skanskan tavoitteena on olla maailman johtava ympäristötehokas
rakentaja ja kehittäjä. Yhtiö on muun muassa mukana EU GreenBuilding -ohjelmassa, joka tähtää energian säästämiseen. Sen myötä
Skanska on sitoutunut kehitystyöhön, jonka tavoitteena on rakentaa
kiinteistöjä, joiden energiankulutus on vähintään 25 % matalampi
kuin uusille toimitaloille asetetut viranomaisvaatimukset edellyttävät.
”Ympäristöasiat ovat mukana hankkeiden suunnittelussa niiden
alusta asti. Esimerkiksi määräyksiä parempaa energiatehokkuutta tavoitellaan muun muassa energiasimulointien avulla”, kertoo
Kaisa Kekki, joka vastaa Skanskalla kestävästä kehityksestä ja
ympäristöasioista. Simulointilaskelmat auttavat määrittämään
esimerkiksi kuinka rakennus tulee sijoittaa, jotta se toimisi mahdollisimman tehokkaasti.
Toimintaa kehitetään yhteistyökumppanien kanssa. Tuoteryhmäpäällikkö Antti Puustisen mukaan Skanska etsii jatkuvasti
parhaita toimijoita ja pyrkii syventämään yhteistyösuhteita. Kausisopimuksia tehdäänkin sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on
työturvallisuus- ja ympäristövastuuasiat kunnossa, ja jotka pystyvät tarjoamaan parhaita uusia ratkaisuja. Hankkeisiin valitaan
materiaalit, joiden alkuperä tunnetaan, ja jotka ovat mahdollisim-

man ympäristötehokkaita, uudelleen käytettäviä ja kierrätettäviä.
Jätemäärä pyritään minimoimaan.
Puustinen kertoo Skanskan ydinarvoja olevan muun muassa
työturvallisuus ja ympäristötehokas rakentaminen. Ensiksimainitussa yhtiö on yksi Suomen johtavista toimijoista, mutta varsinkin kansainväliseen tasoon verrattuna parantamisen varaa on
vielä. Ympäristötehokkuudessakin kehitytään jatkuvasti. “Skanskalla kaikki rakentaminen on vihreää, kyse on vain sävyistä”, sanoo Puustinen, ja kertoo Skanskalla käytettävän yksinkertaista
väripalettia (Skanska Color PalletteTM), jolla merkitään valittujen
ratkaisujen ympäristötehokkuutta. “Olemme matkalla kohti syvänvihreää ja pyrimme edistykselliseen ympäristötehokkuuteen
kaikissa hankkeissamme.”

Sertifioitua edelläkävijyyttä
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on vihreiden kiinteistöjen
sertifiointijärjestelmä, jonka avulla pyritään
vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen
elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta.
Järjestelmän on kehittänyt ja sitä ylläpitää U.S.
Green Building Council (USGBC). LEEDsertifioidun cityrakentamisen painopistealueet
ovat energiankulutuksessa, materiaalivalinnoissa
ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.
Korkeimmalla pistemäärällä saa platinaluokan LEED-arvosanan. Tällainen on myönnetty
Suomessa Skanskan Lintulahden toimistotalohankkeelle sekä Skanskan pääkonttorille.
Skanska onkin Suomessa ensimmäinen LEEDluokiteltuja toimitiloja tarjoava rakennusyhtiö.
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Pisteytyskategoriat
• kestävä tontti ja lähiympäristö
• veden käyttö

• energia ja ilmakehä

• materiaalit, kierrätys
ja jätteet
• sisäympäristön laatu
• sijainti ja yhteydet
• koulutus

• suunnitteluinnovaatiot
• paikalliset olosuhteet

Antti Puustinen on
ylpeä Skanskan omasta
ympäristötehokkaasta
konttorista.

Vaubanin
Noin 70 %:lla
ole autoa.
talouksista ei

Esimerkillinen ekolähiö
Vaubanin kaupunginosa sijaitsee lounais-Saksassa, muutaman
kilometrin päässä Freiburgin keskustasta. Vauban tarjoaa 600
työpaikkaa sekä kodin alueen 5 000 asukkaalle. Se on suunniteltu
kestävän kehityksen mallikyläksi, ja alueella on käytössä monia
innovatiivisia tapoja tuottaa energiaa ja minimoida kulutusta.
Vauban on maailman ensimmäinen yhteisö, jonka kaikissa kodeissa
on positiivinen energiatasapaino. Vauban pystyykin tuottamaan
enemmän energiaa kuin kuluttaa. Ylijäämäenergia myydään
Freiburgin kaupungin verkkoon.
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Innovatiivisten
ratkaisujen yhteistyöelin
Suomen lainsäädäntö ei vielä velvoita mittaamaan
rakennusten todellista energiankulutusta eikä ota kantaa
hiilijalanjälkeen, mutta alan toimijoiden keskuudessa
on omatahtoisesti vahva paine kehittää toimintaa.
Ilmiö on globaali, ja yksi sen tärkeimpiä ajureita on
maailmanlaajuinen Green Building Council.
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Green Building Councilin tavoitteena on tuoda kestävän
kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistöja rakennusalan toimintaa. Kolme vuotta sitten Suomeenkin perustettiin kansallisen tason GBC-neuvosto (FIGBC), joka toimii yhteytenä kansainväliseen GBC-verkostoon. FIGBC tarjoaa
jäsenilleen aiheeseen liittyvää koulutusta ja tietopalveluja, sekä
näkökulman erilaisten, kansainvälisten ympäristöluokituksien
soveltamisesta Suomen oloihin. Jäseniksi ovat tervetulleita rakennus- ja kiinteistöalan erilaiset toimijat ja palveluntuottajat.

Bisnesmahdollisuus vihreällä oksalla

Vihreä rakentaminen
on kaikille
kannattavaa.

rakentamiskustannuksia. Veden- ja energiansäästön sekä alhaisempien korjaus- ja ylläpitokulujen ansiosta vihreiden rakennusten toimintakustannukset ovat pitkällä tähtäimellä edullisemmat
kuin tavanomaisissa rakennuksissa.
Pääomasijoittajaa vihreässä rakentamisessa kiinnostaa tehostunut riskienhallinta ja sen positiiviset vaikutukset pitkän tähtäimen
vuokratuloihin sekä kiinteistön arvoon. Samaan aikaan sijoittajien
ja asukkaiden kasvava tietoisuus rakentamisen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön nostaa vihreiden rakennusten markkina-arvoa
tavanomaisiin rakennuksiin nähden.

Energia- ja ympäristötehokkuuden huomioimisesta hyötyvät kaikki: globaalilla tasolla nähdään jo hyötyjen ulottuvan rakennuksen
elinkaaren aikaisten riskien vähentämisestä ja koko kaupungin tasolla toteutuvasta taloudellisesta hyödystä aina asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämiseen saakka. Kestävällä toiminnalla
voidaan kohentaa ihmisten elämänlaatua, pitää energiakustannukset
kohtuullisina ja synnyttää uusia työpaikkoja.
Vihreä rakentaminen pärjää taloudellisessa vertailussa perinteiselle, kun suunnittelu tehdään oikein projektin alusta asti. Kiristyvä sääntely ja kestävien materiaalien ja teknologioiden kehittyminen puoltavat vihreää rakentamista ja laskevat suunnittelu- ja

Rakennusten elinkaarimittarit

hankevaiheen mittarit

käyttövaiheen mittarit

FIGBC on luonut Suomeen kiinteistö- ja rakennusalalle yhtenäiset
mittarit, joilla arvioidaan kiinteistöjen ympäristötehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaista toimintatapaa. Kun mittarit valjastetaan
käyttöön jo suunnitteluvaiheessa, voidaan niillä ohjata rakennuksen
energiankulutusta ja ilmastovaikutuksia sen koko elinkaaren ajalta,
varmistaa sisäilman laatua, säästää käyttö- ja ylläpitokustannuksia
sekä lisätä kiinteistön haluttavuutta vuokra- ja myyntimarkkinoilla.
Objektiivinen, läpinäkyvä mittaristo on yhteensopiva kaikkien muiden lakisääteisten ja vapaaehtoisten mittaristojen kanssa.

Mittari ja yksikkö

Mittarin tarve ja tavoitteet

Mittari ja yksikkö

Mittarin tarve ja tavoitteet

E-luku

Laskennallinen energiamuotojen
kertoimilla painotettu ostoenergian tarve

Energiankulutus
kWh

Mittaa kiinteistön ja sen käytön todellista
energiankulutusta, kaikki energiamuodot

Elinkaaren
hiilijalanjälki
Kg CO2e

Mahdollistaa vähähiilisten ratkaisujen
suunnittelun, arvioinnin ja vertailun, jotta
elinkaaren hiilipäästöjä voidaan hallita

Käytön
hiilijalanjälki
Kg CO2e

Mittaa kiinteistön tai salkun päästötasoa
vuositasolla ja toimenpiteiden vaikutusta

Elinkaarikustannus
€

Mahdollistaa elinkaarikustannusten
optimoinnin suunnittelussa, jotta pääoma
ja käyttökulut ovat tasapainossa

Pohjateho
kW

Auttaa tunnistamaan ja poistamaan
tarpeetonta kulutusta kiinteistössä

Sisäilmaluokka
S1, S2 tai S3

Asettaa tavoitteita ominaisuuksille,
joilla varmistetaan käyttäjien hyvinvointi
rakennuksessa

Sisäympäristöön
tyytyväiset %

Auttaa tunnistamaan orastavia ongelmia
käyttäjien ja rakennuksen terveydelle

GIPSOLUTION 1/20 13 | 9

Rakentamisen maailma

Active
house
- holistisen rakentamisen asialla

Active House on eurooppalainen yhteistyöelin, jonka visiossa rakennukset mahdollistavat käyttäjilleen terveellisemmän
ja mukavamman elämän, ilman negatiivista ympäristövaikutusta. Se huomioi
paitsi energiatehokkuuden, myös sisäilman laadun sekä asuinympäristön jo
rakennuksen suunnitteluvaiheessa.
Active Housen taustalla on iso joukko eurooppalaisia yrityksiä
sekä yliopistoja. Tavoite on yhdistää alan toimijat tasapainoiseen ja holistiseen näkemykseen rakennusten suunnittelusta ja
toimivuudesta, sekä luoda kestävät suuntaviivat tulevaisuuden
uudis- ja korjausrakentamiselle. Kuulostaako tutulta?
Active House on pitkälti samalla asialla kuin Green
Building Council – sillä hienoisella erolla, että inhimillinen hyvinvointi, asumisviihtyvyys ja käyttömukavuus sekä
yhteensopivuus paikallisen ympäristön kanssa ovat Active
Housen agendalla yhtä korkealla kuin energiapihi suunnittelu sekä uusiutuvan energian käyttö.
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Energiahaaste
Rakennukset kuluttavat noin 40 % kaikesta
käyttämästämme energiasta. Aktiivisessa
talossa kaikki tarvittava energia tuotetaan
uusiutuvista lähteistä, jotka on joko integroitu
itse rakennukseen, tai lähialueen kollektiivisista
energiajärjestelmistä ja paikallisesta verkosta.

Avaintekijät

• suunnittelun optimointi energiatehokkuus
huomioiden
• luonnollisten ratkaisujen käyttö
lämmityksessä ja jäähdytyksessä
• uusiutuvan energian käyttö joko
omatuottoisesti tai lähiverkosta
• materiaalien energiatehokkuuden ja
hiilijalanjäljen huomiointi energialaskelmassa
• arviointi pinta-alan ja käyttäjien lukumäärän
mukaan

Talossa käytetyillä
materiaaleilla on
positiivinen vaikutus
mukavuuteen ja
sisäilman laatuun.

Sisäilmahaaste
Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa.
Aktiivinen talo tarjoaa terveellisemmän,
mukavamman elämän asukkailleen tai
käyttäjilleen. Rakennuksessa hyödynnetään
päivänvaloa ja raitista ilmaa, ja käytetyillä
materiaaleilla on positiivinen vaikutus
mukavuuteen ja sisäilman laatuun.

Avaintekijät

• päivänvalon määrä ja häikäisyn esto
• sisäilman laatu ja ulkoa tulevan raittiin
ilman sisään pääsy
• mukava lämpötila sekä lämmitys- että
jäähdytyskaudella
• tilasuunnittelu, joka mahdollistaa
mukavan sisäilmaston
• materiaalien vaikutus sisäilmastoon

Ympäristöhaaste
Vaikka haasteet ovatkin globaaleja, on
ratkaisujen oltava paikallisesti sopivia.
Aktiivisen talon suunnittelussa huomioidaan
alueen infrastruktuuri, ympäristön
erikoispiirteet, maaston muodot ja paikalliset
ilmasto-olot. Rakennuksessa käytetään
mahdollisuuksien mukaan paikallisia
materiaaleja ja rakennustapoja.

Avaintekijät

• rakennusmateriaalinen ympäristövaikutus
• sadeveden ja muiden luonnonvarojen
käyttö
• rakennus-, purku- ja muun jätteen
minimointi
• integraatio paikalliseen ympäristöön ja
infrastruktuuriin
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Fysiikkaa

Potilasturvallisuudesta ei voi tinkiä
Sairaaloiden, lääkäriasemien ja terveyskeskusten suunnittelussa on rakennusten
turvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Röntgensalien säteilyturvallisuus,
leikkaussalien kaasunpoisto ja tilojen
paloturvallisuus on oltava erityisen hyvällä
tasolla kohteissa, joissa on paljon sairaita
ja liikuntakyvyttömiä ihmisiä.
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Sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon tilojen turvallisuus ja
toimivuus on viime aikoina ollut vahvasti esillä. Turun sairaalan ja
Lastenlinnan esimerkit kertovat korutonta kieltään siitä, että jopa
potilasturvallisuuden suhteen asioihin kiinnitetään huomiota valitettavan usein vasta sitten, kun jotain on jo sattunut. Mutta miksi
aina pitäisi sattua jotain, ennen kuin ryhdytään toimiin?
Turun sairaalapalossa syksyllä 2011 sairaalalaitteille aiheutui palaneiden tavallisten kaapeleiden savusta ja noesta mittavat vahingot, jotka olisi voitu välttää oikean tyyppisellä halogeenittomalla
kaapeloinnilla. Paloturvallisuuden parantamiseksi onkin jo tehty
lukuisia toimenpiteitä. Uudistunut SFS 6000 -standardi asettaa
entistä tiukempia vaatimuksia lääkintätilojen uudisasennuksissa

Miksi aina pitäisi sattua jotain,
ennen kuin ryhdytään toimiin?

Turvallista myös
ympäristölle
Täysin lyijytön Safeboard vastaa
nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin
turvallisuuden, nopeuden ja
kustannustehokkuuden osalta näin:
• helppo ja nopea asentaminen
säästää aikaa ja rahaa
• turvallista käsitellä ja työstää
• asennuksen ja saumauksen
valvonta on helppoa keltaisen
värin ansiosta
• tuote voidaan hävittää
ympäristöystävällisesti
sekajätteen mukana

käytettäville kaapeleille. Nykyisen standardin mukaan täytyy uudisasennuksissa käyttää paloa levittämättömiä, halogeenittomia ja
palossa vähäsavuisia kaapeleita.
Hajoamispisteessä olevan Lastenlinnan vahvaa julkisuutta kerännyt tilanne on onneksi saanut kansan liikkeelle ja uuden lastensairaalan rahoitusta kerätään osin yksityisiltä lahjoittajilta.

Kiire, kustannuspaineet ja turvallisuus

Nämä kolme asiaa eivät kuulosta kovin hyvältä samassa lauseessa,
mutta käytännössä ne ovat arkirealismia rakentamisessa. Aikataulu- ja kustannuspaineet urakoissa ovat kovia, ja vaikka Suomessa
valvotaan tarkasti etenkin erityistä turvallisuutta vaativien kohteiden rakentamista, voi kiireellä tehdessä silti sattua inhimillisiä
virheitä. Aina ei lainsäätäjäkään pysty kaikkia mahdollisia riskejä
ennakoimaan.
Rakennusalan toimijoiden tuleekin omalta osaltaan kehittää
turvallisuutta parantavia ratkaisuja. Kiire ja kustannuspaineet eivät tule poistumaan. Turvallisuutta on siksi pyrittävä kehittämään
myös innovaatioilla, jotka varmistavat turvallisuutta ja säästävät
lisäksi aikaa ja sitä kautta myös kustannuksia.
Erinomainen esimerkki tällaisesta innovaatiosta on Safeboard
Säteilysuojalevy, joka on kehitetty erityisesti röntgenhuoneiden
säteilysuojaukseen. Kun perinteisesti on seinään jouduttu levittämään lyijypinnoite seinälevyjen alle, on Safeboard-levyissä
bariumsulfaattia, joka pysäyttää röntgensäteet. Asentaminen on
helppoa ja nopeaa, ja Safeboard Saumatasoitteella saumat saadaan
turvallisen tiiviiksi.
Myös värillä on väliä kun turvallisuutta maksimoidaan. Keltaisen värin ansiosta Safeboardin asennusta ja saumausta on helppo
valvoa.

Tiesitkö, että bariumsulfaattia
käytetään myös varjoaineena
mahalaukun ja suoliston
röntgenkuvauksissa?
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Ääniä

Akustiikka on
elämänlaatua
”Akustisesti hyvä ympäristö on laadukas ympäristö
ja antaa miellyttävän tunteen tilaan”, hymisee
Henrik Möller. Möller tietää, mistä puhuu.
Akukon on Suomen johtava meluntorjunnan
ja akustiikan asiantuntijayritys, ja sen toinen
perustaja ja johtava konsultti Henrik Möller
itse on huone- ja rakennusakustiikan sekä
esitystilojen akustiikan ekspertti.
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”Akustiset ratkaisut ovat osa laajempaa
kokonaisuutta ja arkkitehtuurisuunnittelua”,
muistuttaa Henrik Möller.

Hälinä ja melu
lisäävät stressiä.
Akustiikan merkitys arjen stressitason säätelijänä on valtava. Lentokentillä melutaso, kuulutusten selkeys ja yleisen äänimaailman
laatu ratkaisee, saatko lennollesi rauhoittavan vai stressaavan lähdön. Kauppakeskuksissa äänimaailma saa asiakkaat viihtymään –
tai asioimaan nopeasti. ”Yhteiskuntasuunnittelussakin akustiikka
on tärkeä, sillä hälinä ja melu lisäävät stressiä”, Möller murisee.
Täysien korttelien keskelle luodut sisäpuutarhat ovat hiljaisuuden
keitaita, jotka puolestaan saavat konsultin kehräämään.
Rakennushankkeissa Möller neuvoo integroimaan akustiikan
rakenteisiin alusta asti, ja hyödyntämään myös kattorakenteita ja
lämpöeristeitä. Jälkikäteen tehdyt ratkaisut tulevat kalliiksi eivätkä
ole esteettisesti yhtä onnistuneita.

Hyvä akustiikka ei näy

Espoon Bang & Olufsenin audio-video-asiantuntija Lauri
Tuisku on Möllerin kanssa samoilla linjoilla. ”Jos akustiikka huomioitaisiin jo talotehtaalla, olisi kodeissamme paljon vähemmän
päälleliimattuja ratkaisuja”, jyrähtää Tuisku.

Asiaa ei ole ennen koettu ongelmaksi, sillä aiempien aikakausien puurakentaminen ja runsas sisustus – muhkeat sohvat, paksut
matot ja verhot sekä huokoiset tapetit – ovat akustoineet tiloja
riittävästi. Nykytyyleissä kuitenkin sisustus on usein niukan pelkistettyä. Omakotitalotkin rakennetaan entistä useammin kivestä
ja huonekorkeus kipuaa yhä ylemmäksi, jolloin tuloksena pahimmillaan on ”katedraaliakustiikka”.
”Ostetaanhan autoonkin lisävarusteita. Yhtä hyvin voisi koteihin tarjota akustiikkapaketin jo taloelementeissä”, visertää Tuisku,
ja viittaa askelääniin, seinien välisiin ääniin ja ulkoa kantautuviin
ääniin.
Tuisku haastaa miettimään kodin AV-tekniikan sijoituspaikkoja
jo suunnitteluvaiheessa, yhdessä arkkitehdin kanssa. Näin on kodeissa helpoin luoda sopivat kuuntelualueet, jotta AV-laitteistoa ei
tarvitsisi ripotella sattumanvaraisesti sinne, missä sattuu olemaan
pistorasioita.
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Yhteistyössä

"Luottamusta ei voi ostaa,
se täytyy ansaita"
Puukeskuksen tukkumyyntipiste Suutarilassa
on tehnyt hedelmällistä yhteistyötä Knaufin
kanssa vuodesta 2007. Ajan myötä yhteistyö
on syventynyt tiiviiksi kumppanuudeksi.
Yhdessä järjestetyt aamiaistilaisuudet rakennusliikkeille, yhteiskäynnit asiakkailla sekä isommat ja pienemmät asiakas- ja koulutustilaisuudet ovat esimerkkejä siitä, mitä todellinen kumppanuus arkipäivän toiminnassa tarkoittaa.
”Asiakkaan kuunteleminen ja tarpeiden ymmärtäminen on
menestyksekkään yhteistyön peruskivi. Luottamus syntyy, kun
asiakas kokee, että hänestä välitetään. Tämän tunteen olemme
saaneet kokea itse ja siitä ovat saaneet nauttia myös asiakkaamme, kun yhdessä knaufilaisten kanssa olemme onnistuneet palvelemaan heitä hyvin”, kertoo Puukeskuksen yritysmyyjä Petri
Aalto.
Rakentaminen teknistyy ja määräykset kiristyvät jatkuvasti.
Tämä asettaa aivan uudet vaatimukset myös alan myyjien asiantuntemukselle. Voittajia ovat ne, jotka pystyvät näkemään asiakkaan todelliset tarpeet ja tarjoamaan niihin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

Tilausten vastaanottaminen ei riitä
– odotukset pitää
pystyä ylittämään.
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”Pelkkä tilausten vastaanottaminen ei riitä – odotukset pitää
pystyä ylittämään. Varsinkin ammattirakentajien projekteissa
vivut voivat olla hyvinkin suuria. Uusi tuoteinnovaatio, joka helpottaa asentamista, poistaa ylimääräisen työvaiheen tai muuten
nopeuttaa työntekoa voi isossa rakennusurakassa säästää satoja
työtunteja ja nopeuttaa koko projektin aikataulua. Tämä luonnollisesti taas johtaa merkittäviin kustannussäästöihin ja usein
vielä parempaan laatuun lopputuloksessa”, Aalto jatkaa.
Ala kehittyy huimaa vauhtia. Pysyäkseen kehityksen johtajana,
Knauf on kiinnittänyt erityistä huomiota oman henkilökuntansa
ammattitaitoon sekä panostanut vahvasti jakeluverkostonsa koulutukseen ja tukemiseen.
”Knauf on esimerkillisesti panostanut asiantuntemuksemme
kehittämiseen. Myyjillemme järjestetään säännöllisesti koulutusta ja työnäytöksiä. Saamme myös aina tarvittaessa apua todellisilta ammattilaisilta. Ei mitään automaattivastauksia, vaan tarvittaessa langan päähän tai jopa työmaalle saadaan asiantuntija,
joka tietää mistä puhuu. Knaufilla selvästikin on oikeat ihmiset
oikeissa tehtävissä”, Aalto päättää.

Yhteistyössä

Aamujäillä näky vä
t nämäkin kiekkos
ankarit.
Kuvassa vasemm
alla Diilistäkin tu
ttu
Joel
Harkimo, keskellä
Aki Kallio ja oikeal
la Jokerihuoltaja Antti Nu
ortila. Alareunass
a vilahtaa
Jokeri-valmentaja
Tomek Valtonen.

HC Wade
– iloista bisneslätkää
Jokereiden Business-jääkiekkojoukkueessa tarkoituksena on verkottua Jokeri-perheeseen kuuluvien yritysten
kanssa, iloisen kuntoilun merkeissä.
Knauf tukee Jokereita yrityssponsorin asemassa. Eikä siinä kaikki:
muutama knaufilainen pelaa itsekin sponsorijoukkueen HC Waden
paidassa. Muun muassa toimitusjohtaja Kai Nurmi ja tuotepäällikkö John Suono hikoilevat hokkareissaan hymy huulilla.
Lätkä paukkuu Hartwall-areenan kaukalossa joka tiistaiaamu,
kun joukkue kohtaa viikoittaisten aamuharjoitusten merkeissä.
Joukkueessa pelaa muun muassa yhteistyökumppaneita sekä Jokereiden entisiä pelaajia ja huoltajia. HC Wadessa pelaavat esimerkiksi
Jokereiden maalivahtivalmentaja ja joukkueenjohtaja, legendaarinen
Markus Ketterer, unohtamatta Hannu Virtaa, jolla on NHL-kokemusta muillekin jaettavaksi. Kelpaa kilpakumppaneiden lämiä
tällaisessa seurassa. Tai ainakin sopii yrittää.

HC Wade pelaa vuosittain pari matsia maan muita vastaavia
joukkueita vastaan. Jokereiden yhteysjohtaja Jukka Räisänen kertoo viime vuoden olleen hiljaisempaa, mutta tänä vuonna pyrkimyksenä on päästä pelaamaan useampia otteluita.
“Tänä vuonna voitettiin jo muun muassa Vantaan takseista koottu
joukkue”, hehkuttaa Suono.
“HC Wadella on paljon etuja tarjottavana. Täällä tutustutaan,
virkistäydytään ja verkostoidutaan eri yritysten kanssa. Liiketoimia
on mukava hoitaa, kun vastaparina on kaukalostakin tuttu kaveri.
Ja uusiakin bisnesaloitteita on helpompi tehdä, kun potentiaalinen
yhteistyökumppani on jo joukkuetoveri”, luettelee Räisänen.
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Toteutuksia

Näissä lattioissa on
Euroopan parhaat
kopinaeristykset.
Silent-levyyn on helppo asentaa vesikiertoinen lattialämmitys. Kiinteistön
lämmönlähde on maalämpö.
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Hyvin testatut
ratkaisut kannattavat

tä
ydenius ei jä
Jan-Erik Ch
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Ajamera Oy:n kaunis lomakiinteistö Hangon rannikolla
tarjoaa asukkailleen huikeita maisemia ja korkeata
asumismukavuutta. Seitsemän asuntoa käsittävän
kiinteistön rakennusurakka etenee aikatauluaan edellä.
Kokonaiset kolme viikkoa aikaa voitettiin lattiaratkaisun avulla.
Tarkoitukseen valittiin Warmia Silent -levy yhdessä Knaufin kipsimassan kanssa. Lattiaratkaisu on erittäin nopea toteuttaa ja se
luo asumisviihtyvyyttä lattialämmityskohteissa, joissa edellytetään
askeläänivaatimuksia.
Asumisviihtyvyydestä ja korkeimmasta laadusta ei olekaan
tässä projektissa tingitty edes pienimmissä yksityiskohdissa. Toimijoiden referenssit on tarkistettu huolella, sillä Ajamera Oy ei
aio hankkia turhia kolhuja moitteettomaan maineeseensa.
Rakennuttaja Jan-Erik Chydenius kertoo lattiavalinnan syntyneen raisiolaisen rakennusyrittäjän Pasi Laineen suosituksesta. Laine on 20 vuoden kokemuksellaan ehtinyt perusteellisesti
tutustua monenlaisiin tuotteisiin ja menetelmiin ja jakaa mielellään asiantuntemustaan muillekin. Se kannattaa, sillä asiantuntemus synnyttää luottamusta, ja luottamuksesta syntyy kestävää
yhteistyötä. “Yhdessähän taloja tehdään”, tuumaa Laine.
Kipsilattiapumppauksella saadaan kerralla aikaan pinnoitus-

valmis lattia, joka nopeuttaa muidenkin toimijoiden aikatauluja.
Chydenius onkin varsin ihastunut kipsipintaan, jonka voi halutessaan vain hioa ja antaa olla sellaisenaan. Tällä kertaa pintaan
kuitenkin tulee parketti.
”Kipsilattian keveys sallii koko rakennukseen kevyemmät rakenteet, ja vaikka lattia on ohut, se tarjoaa silti paremman äänieristyksen kuin vaihtoehdot”, tietää Chydenius.
Haasteellisin paikka lattiaurakassa oli kylpyhuoneiden suihkuosan porrastus, jonka toteutus ei juoksevalla kipsillä vaikuta kovin helpolta. Laine hoiti porrastuksen tekemällä timanttilaikalla
10 mm eron kaatoon. Lisää korkoeroa rakennuttaja sai tehtyä
käyttämällä pintaan kerroksen supernopeasti kuivuvaa oikaisumassaa.
”Knaufin kanssa yhteistyö on helppoa. Kaikki tarvittava on
paikalla heti kerrasta, ja asiakkaallekin tulee turvallinen tunne,
kun ammattitaitoinen asiantuntija käy paikalla varmistamassa
lattiantekijän kanssa, että kaikki sujuu oikein”, kiittää Laine.
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Kuivaa asiaa
kaikille kipsilaasteista kiinnostuneille!
Knaufin valikoimista löytyy kipsilaasti ammattilaisille, omatoimirakentajille 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
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