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KNAUF on yksi Euroopan suurimmis-

ta rakennusmateriaalivalmistajista, ja yrityksellä on toimintaa maailmanlaajuisesti.
Suomessa Knauf valmistaa kipsilevyjä Kankaanpään tehtaalla. Yrityksellä on yhteensä
yli 150 tuotantolaitosta ja 26 000 työntekijää.
Rakennus- ja sisustusmateriaaleista muodostuva tila on Knaufin palvelutarjonnan ja
asiantuntijuuden keskiössä. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat kipsikartonkilevyt
sekä kipsipohjaiset laastit ja lattiamassat,
AMF-, Danoline- ja Heradesign-akustiik-

katuotteet, teräsrangat, tarkastusluukut sekä
laastipumput ja -sekoittajat sekä Aquapanelsementtilevyt ja Knauf Sheetrock -valmistasoitteet.
Ympäristö- ja laatusertifikaatit ohjaavat
yrityksen toimintaa ja tuotekehitystä.
Knauf-nimi tulee yrityksen vuonna 1932
perustaneelta perheeltä. Knauf toimii edelleen perheyrityksenä.
Lue lisää osoitteesta www.knauf.fi
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Pääkirjoitus

Hallitusti tulevaisuuteen
Vaalit on pidetty ja maamme on saanut uuden hallituksen. Haasteet uudelle hallitukselle ovat valtavat,
sillä työttömyys, kansantalouden velkaantumisaste ja
kilpailukykymme ovat kaikki mollivoittoisen kehityksen raskauttamia. Rakennusala odottaa mielenkiinnolla
päättäjien tulevia, konkreettisia toimenpiteitä alan elvyttämiseksi.
Hallituksen ensimmäiset vallassaoloviikot ovat jo ehtineet nostattaa kovaäänisiä kannanottoja leikkauslistoja
vastaan. Taloutemme on ollut alamäessä noin kahdeksan vuoden ajan, eikä äkillinen käänne parempaan ole aivan kulman takana. Ensi vuodeksi povattu orastavan
hauras talouskasvu saattaa antaa maallemme hiukan enemmän hengitystilaa, mutta ilman konkreettisia tukitoimenpiteitä tuo pienikin kasvu saattaa jäädä haaveeksi. Vaarana on, että rajulla leikkaus- ja säästökuurilla vahingoitetaan muutenkin
suhdanneherkkiä aloja, kuten rakennusalaa.
Positiivisena signaalina voidaan pitää sitä, että hallitus on sitoutunut elinkeinoelämää koskeviin uusiin investointeihin ja niiden tukemiseen. Rakennusalaa suoraan koskettavia positiivisia päätöksiä olivat hallitusohjelmassa mainitut panostukset asuntorakentamisen lisäämiseen. Lisäksi hallitusohjelma lupaa vahvistaa
alan talouden kasvua ja työllisyyttä samalla uudistaen asuntokantaa. Erityisesti
pääkaupunkiseutua koettelevaan asuntopulaan luvataan tarjota helpotusta ottamalla huomioon asuntotarpeen rakenteen muutos.
Edellä mainitut päätökset kuulostavat lupaavilta ja alan toiveena onkin, että
kauniista sanoista päästään pian tekojen äärelle. Kaikkea vastuuta ei luonnollisesti
alan kehitykseen liittyen voi sälyttää hallituksen harteille, sillä paljon on meistä itsestämme kiinni. Mainitsin edellisessä pääkirjoituksessani, että voimme itse
vaikuttaa alamme tulevaisuuteen mukautumalla uusiin vaatimuksiin ja olemalla
innovatiivisia. Tuo tarve ei ole hävinnyt mihinkään, sillä nyt jos koskaan uudelle
ajattelulle on tarvetta. Päättäjät voivat tarjota meille työkalut, tai osan niistä, mutta
itse työn me joudumme tekemään itse.
Gipsolution-asiakasjulkaisumme tämänkertaisessa numerossa käsitellään myös
uusia näkökulmia rakennusalaan liittyen. Kerromme muun muassa päättäjien näkemyksiä tulevaisuuden asuntorakentamisesta ja siihen liittyvistä haasteista. Lisäksi avaamme kestävän rakentamisen käsitettä, joka tarjoaa rakennusalalle oivan
mahdollisuuden nostaa tekemisen laatua ja tuottavuutta vaikuttaen näin kansantalouteen positiivisesti. Todellinen win-win -tilanne, siis.
Aurinkoista kesää kaikille lukijoillemme!
Kai Nurmi
toimitusjohtaja
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Puheenaiheena

Arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden ja
kaupunkisuunnittelijoiden työ on muutoksessa
väestönkehityksen ja kaupungistumisen myötä.
Mitkä ovat suunnittelijoiden mahdollisuudet
suunnitella toimivia asuntoja, toimistoja ja
julkisia rakennuksia, ja mitä haasteita he
kohtaavat nyt ja tulevaisuudessa?

Suunnitteilla

TULEVAISUUS
Professori Pirjo Sanaksenaho opettaa Aalto-yliopiston arkkitehtuurin
laitoksella julkisten rakennusten suunnittelua ja pyörittää toisena työnään
puolisonsa kanssa arkkitehtitoimistoa.
Hänen mukaansa kaikessa suunnittelussa kaupunki- ja rakennussuunnittelusta alkaen on alettu haastaa asiantuntijalähtöistä ”ylhäältä alas” -toimintatapaa. Nykyaikainen suunnittelu on osallistavaa ja käyttäjälähtöistä.
”Usko yksin asiantuntijan viisauteen haastetaan muun muassa sosiaalisessa mediassa kansalaisten osallistumisella, joka näkyy koko yhteiskunnassa eri aloilla”, hän toteaa.
Kiristyvät energiatehokkuusmääräykset ja kasvavat vaatimukset asumismukavuuden, estetiikan ym. suhteen kuitenkin lisäävät asiantuntijatiedon tarvetta rakennusalalla. Suunnittelu on sirpaloitunut: rakenteet,
lvi-tekniikka, automatisointi, paloturvallisuus, akustiikka ja monet muut
alat vaativat erikoisosaajien suunnittelupanosta. Tätä myötä myös arkkitehdin toimenkuva muuttuu. Tehtävä on nyt olla pääsuunnittelija projektissa ja pitää kokonaisuus hallussa, kun sirpaleita tulee monelta suunnalta.
”Ihmistyönä toteutettu rakentaminen on koneellistumassa yhä
enemmän, mikä kasvattaa suunnittelun merkitystä entisestään: kaikki
yksityiskohdat on suunniteltava virheettömästi, jotta työn voi onnistuneesti robotisoida. Toistaiseksi tämä on kaukana tulevaisuudessa, ja
rakentamisessa käytetään vielä enimmäkseen ihmistyövoimaa”, kuvailee
Sanaksenaho.

Inhimillistä ja taloudellista suunnittelua

Modernit suunnitteluohjelmat sallivat yhä monimuotoisemman arkkitehtuurin ja suunnittelun, sekä helpottavat rakenteiden optimointia
ja menekin laskemista. Ihmisten perustarpeet eivät kuitenkaan muutu:
tulevaisuudessakin tarvitaan asuntoja, päiväkoteja ja erilaisia julkisia rakennuksia. Julkisessa rakentamisessa haetaan tilojen monikäyttöisyyttä.
4
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Pirjo Sanaksenaho on arkkitehti, professori ja
tulevaisuudensuunnittelija.

Usko yksin
asiantuntijan viisauteen
haastetaan kansalaisten
osallistumisella.
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Puheenaiheena

Esimerkiksi kouluissa interaktiivisuus ja oppilaiden
osallistaminen toimivat ajureina sille, että luokkahuonemalli ei enää ole ainoa vaihtoehto, vaan kaikki tilat
voivat olla oppimistiloja ja kokoontumistiloja.
”Myös muutosrakentaminen ja korjausrakentaminen ovat suunnittelijoille mielenkiintoisia alueita”,
avaa Sanaksenaho. ”Kun esimerkiksi toimistojen tai
teollisuustilojen käyttötarkoitusta halutaan muuttaa
vaikkapa asunnoiksi, on suunnittelijan ajateltava myös
kestävää kehitystä. Suunnittelussa voidaan hyödyntää
paitsi sitä mitä jo on itse rakennuksissa, myös infraverkostoa ja muita olemassa olevia resursseja.”
”Suunnittelun haasteena on myös uusien rakennuspaikkojen haku vanhan kaupunkirakenteen seasta.
Lähiöiden täydentäminen ja alueiden tiivistäminen
on järkevää, sillä infran rakennus uusille alueille on
kustannusraskasta. Myös autoliikenne vähenee, jos
voidaan tehostaa nykyverkoston käyttöä. Kehityksen
kääntöpuolena on, että maaseutu tyhjenee entisestään.
Nykyään on myös kahden kodin asumista - toinen koti
on kauempana kaupungista, mutta siellä on samat mukavuuden kuin kaupunkikodissakin”, jatkaa professori
Sanaksenaho.

Pieni kylä kaupunkiin

Sanaksenaho nostaa esiin ajan hengen mukaisen
yhteisöllisen rakentamisen ja ryhmärakentamisen.
”Elämäntavat ovat monipuolistuneet ja tarvitaan useanlaisia asuntoja. Kaupunkiasumista ohjaavat arvot
ovat nyt yhteisöllisyys ja viihtyisyys sekä taloudellinen,
ekologinen ja sosiaalinen kestävyys”, hän puntaroi.
Asuntotuotanto on professorin mukaan siirtymässä rakennusliikkeiden käsistä asukkaiden haltuun.
Esimerkkinä hän mainitsee Jätkäsaaren kerrostalohankkeen, jossa asukkaat itse käynnistivät hankkeen,
hakivat tontin ja kehittelivät itselleen sopivan asuintalon. Talosta löytyy yhteisötiloja arkiruokailulle, juhlille ja harrastuksille. Talopesula, kuraeteinen lapsi- ja
koiraperheitä varten, viherpuutarha ja yhteiset saunatilat toteutettiin kuten koko muukin talo ratkaisuilla,
jotka säästävät energiaa pitkällä tähtäimellä. Asuntojen
keskihinta jäi huomattavasti alueen keskineliöhintaa
alemmaksi.

Paluu
yhteisöllisyyteen
Jätkäsaaren Malta-talossa elää toisenlainen unelma.
Sen asukkaat haluavat elää ja asua keskellä kaupungin
sykettä ja kulttuuritarjontaa, hyvien palveluiden
ja liikenneyhteyksien äärellä. He haluavat asua
oman kodin rauhassa, mutta saman katon alla kuin
läheisensä. Näin he voivat tarjota lapsilleen paljon
luotettavia ihmisiä ympärille, ja sukupolvet voivat
auttaa toinen toistaan.
Kenenkään ei tarvitse olla yksin jos ei itse niin halua,
elämäntilanteestaan riippumatta – eikä kenenkään
tarvitse pelätä yksinäistä vanhuutta.
Asukkaat ovat osallistuneet asuntonsa suunnitteluun,
ja ne muuntuvat elämäntilanteiden mukana.
Suunnittelussa on huomioitu kehittyvän kaupunkielämän mahdollisuudet.
Talossa on kauniita ja harkittuja tiloja yhdessäololle ja
harrastuksille. Malta-talon kaltainen yhteisöasuminen
saattaakin olla suuntaa näyttävä unelma tulevaisuuden
kaupunkiasumisessa.

6
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ASUKAS

Muistatko vielä juttumme
lisätystä todellisuudesta?
Augmented Reality -teknologia
tarjoaa visualisointeja,
jotka auttavat paremmin
ymmärtämään suunniteltujen
rakennusten vaikutusta
ympäristöön ja hahmottamaan
niiden mittasuhteita paremmin.

Oman kotinsa
suunnitteluekspertti
VTT testaa digitaalisia palveluita, joilla voidaan osallistaa asukkaita ja päättäjiä oman kuntansa tulevissa kaupunkisuunnitteluhankkeissa. AR- ja 3D -teknologian avulla voidaan visualisoida
miltä kaavailtu rakennus todella näyttää ympäristössään, miltä
puisto näyttää 10 vuoden kuluttua uudella asuinalueella tai vaikkapa vertailla eri pinta- ja värivaihtoehtoja korjauskohteessa.
”Satoja ihmisiä kattavan kyselymme mukaan digitaalisia kaupunkisuunnittelupalveluita käytetään mieluiten omalla, mukana
kulkevalla laitteella. Siten ihmiset voivat tutustua suunnitelmiin
kun se heille parhaiten sopii. Palvelulla he pääsevät jo varhain
ottamaan kantaa esimerkiksi viher- ja virkistysalueiden suunnitteluun ja rakentamiseen, täydennysrakentamishankkeisiin ja
kokonaan uusien asuinaluekokonaisuuksien suunnitteluun, sekä
verrata eri vaihtoehtoja ja arvioida niiden välittömiä ja välillisiä
vaikutuksia”, kertoo VTT:n erikoistutkija Virpi Oksman.
Samalla ohjelmistolla asukkaat voivat tutustua oman, tulevan
kotinsa suunnitelmiin jo etukäteen, ja siten tehdä tietoisempia
päätöksiä ja valintoja.
Palautetta voidaan tulevaisuudessa kerätä myös esimerkiksi
interaktiivisilla ilmoitustauluilla tai suunnittelupöydillä julkisissa
tiloissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä.
”Visualisointiin suhtaudutaan myönteisesti ja innokkaasti, sillä
se tuo aivan uudenlaisen mahdollisuuden ymmärtää suunnitelmia
ja niiden todellista merkitystä ympäristössään”, päättää Oksman.

Virpi Oksmanin työryhmä kehittää
keinoja havainnollistaa tulevaisuutta jo tänään.
GIPSOLUTION 1/2015

7

Fysiikkaa
Mäntässä sijaitsevan Gösta Serlachiuksen
taidemuseon laajennusosa avattiin viime
kesänä. Göstan Paviljonki on puurakennuksena
uniikki, koska sille asetettu vaatimustaso on
poikkeuksellisen kova. Rakennus suojelee
korvaamattomia taideteoksia ja on moderni osa
suomalaista perinnemaisemaa ja kulttuuriperintöä.

Uniikki puurakennus

GÖSTAN PAVILJONKI
keskustelee
maiseman kanssa
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Rakennuksen ulkoverhoilussa vuorottelevat lasi- ja puupinnat.

Gösta Serlachiuksen taidesäätiön hallitus päätti jo hanketta suunnitellessaan toteuttaa sen avoimen, kansainvälisen arkkitehtikilpailun kautta. Kilpailu käynnistyi joulukuussa 2010 ja se oli osallistujamäärältään suurin, joka Suomessa on koskaan järjestetty.
”Kilpailuohjelmassa ei mainittu rakennusmateriaalivaatimuksia, mutta toivomuksena oli, että materiaali kunnioittaisi
Serlachius-suvun historiaa. Ehdotuksissa ei esitettykään materiaaliksi pelkästään puuta,
vaan myös tiiltä ja betonia
tarjottiin kilpailuehdokkaiden materiaalina.
Rakennuksen olosuhteet,
valo-, tila- ja muut vaatimukset esitettiin tarkoin, ja
kilpailijoille tarjoiltiin tarkat
rakennushistoriaselvitykset,
luontoselvitykset,
maaperätutkimukset, arkeologiset
tutkimukset sekä valokuvat”,
selvittää hankkeen projektivastaavana toiminut taidesäätiön
talousjohtaja Juha Roponen.
”Museosta saatiin kaikkiaan 579 ehdotusta 42 maasta. Tästä
syntyi melkoinen logistinen haaste, sillä kaikista ehdokkaista
lähetettiin useita A00-kokoisia plansseja kapalevyillä sekä pienoismallit tuomariston tarkasteltaviksi. Tuomaristolla olikin iso
urakka käydä läpi kaikki ehdokkaat!” nauraa Roponen.
Päätös voittajasta oli lopulta yksimielinen: voittajaksi selviytyi
MX_SI:n architectural studion ehdotus, jonka suunnitteli arkkitehtikolmikko Boris Bezan, Héctor Mendoza ja Mara Partida.
Mendoza kertoo, että voittajakolmikko halusi kunnioittaa
Parallels-suunnitelmassaan suomalaista metsää ja Serlachiuksen
paperiteollisuussuvun perinteitä. Siksi laajennusosan materiaaliksi valikoitui luontevasti puu.
Museorakennuksen jatkosuunnittelussa olivat apuna suomalaiset yhteistyökumppanit. Myös Hector Mendoza kävi urakan
aikana Suomessa useimmissa suunnittelukokouksissa ja lähes
kaikissa työmaakokouksissa. Suunnittelu kesti yli vuoden verran kisan ratkeamisen jälkeen. Rakennukseen oli suunniteltu
paljon yksityiskohtia, jotka kaikki piti teettää mittatilaustyönä.
Rakennuksen perusrakenteena ovat liimapuupalkit, jotka jäävät
näkyviin ulko- ja sisäseiniin.
”Pääurakoitsija selvisi tehtävästään hyvin, vaikka liimapuurungon toimitus ja pystyttäminen olikin vaativa tehtävä”, sanoo
Roponen. Muutenkin rakennuksen toteuttaminen vaati huolellisuutta joka yksityiskohdassa, sillä sen on toimittava teknisesti ja
virheettömästi pitkälle tulevaisuuteen.

Monet – ja monet muut mittaamattomat aarteet

Göstan 5 700 neliömetriä tarjoavat juuri oikeanlaiset tilat kolmelle erikokoiselle näyttelytilalle, juhlasalille, museokaupalle, toimistoille ja ravintolalle. Lisäksi sinne saatiin asianmukaiset säilytysja konservointitilat taidekokoelmalle. Alan uusinta tekniikkaa
Suomessa edustaa taidesäilytystilojen vajaahappilaitteisto, jolla
säilytystilojen happipitoisuus voidaan laskea niin alhaiseksi, että
että useimmat kiinteät ja nestemäiset aineet eivät syty palamaan.
Huipputekniikka on paikallaan, sillä museo sisältää korvaamattoman arvokkaita taideteoksia sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä taiteilijoilta. Maaliskuun alussa muun muassa eräs sen
Monet-tauluiksi arvelluista varmistettiin hyperspektrikameran
tarkastelussa juurikin siksi – aidoksi Monet’ksi. Jo pelkästään
tämän impressionismille nimen antaneen ranskalaismestarin teos
on miljoonien arvoinen.

Kaikkia seiniä voi käyttää näyttelytilana.
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Fysiikkaa

Arkkitehti
Héctor Mendozan
sanoin
Vaikka arkkitehtikilpailun kohde oli tarkoitus rakentaa ”keskelle ei
mitään” kaukaisessa Suomessa, innostuimme kilpailusta monesta syystä: järvimaisema, museon kulttuuriohjelma sekä mahdollisuus yhdistää
uutta arkkitehtuuria vanhojen kulttuurirakennusten kanssa houkuttivat.
Säätiöön tutustuttuamme päätimme ehdottaa rakennusta, joka olisi rungosta viimeistelyyn asti puusta.
Näimme rakennuspaikan suurena vihreänä kanvaasina, jota ympäröi vesi, ja jonka kruunasi vaikuttava kartanorakennus. Halusimme
luoda dialogin sen ja uuden museon välille siten, että kartano pitäisi
keskeisen roolinsa, mutta uusi rakennuskin saisi ilmaista luonteensa ja
nykyaikaisen olemuksensa. Siksi järjestimme tilan samansuuntaiseksi
talon, puutarhan ja järven luoman akselin kanssa. Rakennukselle luotiin
sisäänkäyntiaukio, jossa Joenniemen kartano hallitsee maisemaa. Järveä
kohti laskeutuessa uusi rakennus kohoaa pikkuhiljaa enemmän esiin. Sen
perustaminen hoidettiin hellävaraisesti monia louhintatasoja käyttäen ja
vanhaa, arvokasta puistoa suojellen.
Suurin suunnittelullinen haaste teknisten ratkaisujen ja rakenteiden
kohdalla oli ymmärtää materiaalin mahdollisuudet ja käyttää niitä innovatiivisesti. Palkitsevinta oli työstää materiaalia yhtenäisenä projektina
niin, että puu toimi sekä rakennuksen luustona että ihona, ja sopeutui
ympäristöönsä. Olemme lopputulokseen erittäin tyytyväisiä. Tärkeintä
on kuitenkin, että rakennus on otettu hyvin vastaan Mäntässä, ja myös
säätiö on tyytyväinen.

Serlachiuksen taidemuseon maisema on kuin taideteos itsessään.
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Göstan Paviljonki on jo
voittanut merkittäviä
palkintoja. Suomessa
se on Finnish Timber
Council Puuinfon
Vuoden Puurakennus
2014, ja Espanjassa
sille myönnettiin
Spanish International
Arhitecture Prize 2014.

Rakentamisen maailma
Pääkaupunkiseudulle muutti viime vuonna yli
10 000 uutta asukasta. Seuraavan kymmenen
vuoden aikana asukkaita tulee jopa 100 000
lisää, joten uusia asuntoja tarvitaan runsaasti.
Uudet asunnot on luotava ekologisesti ja
sijoitettava fiksusti. Kysyimme päättäjilta, miten
kaupunkisuunnittelua ollaan toteuttamassa
pääkaupunkiseudun kehyskunnissa.

Kaupunkeja
kaupungeissa
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Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Kehittyvä joukkoliikenne palvelee tiivistä asumista

Suuria infrastruktuurihankkeita on pk-seudulla tekeillä useita:
Metron laajennus länteen, Jokeri-raitiotie sekä Pisararata ovat
miljardihankkeita, joiden vaikutus ulottuu kauas. Niiden myötä
Helsingin rautatieaseman kapasiteetti kasvaa olenaisesti, ja se
heijastuu muuallekin maahan toimivampina rautatieyhteyksinä.
Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko näkee
Länsimetron kaupunkirakenteen tiivistysajurina.
”Metron rakentaminen on ainakin 100 vuoden ratkaisu, ja siksi
se ratkaisee myös Espoon tulevaisuuden kaupunkirakennemielessä. Etelä-Espoo rakennetaan kaupunkimaisen tiiviiksi. Espoo
kasvaa jopa 4 – 5 000 asukkaan vuosivauhtia, ja tämä kehitys
näyttäisi jatkuvan kauan. Vuonna 2050 ennakoidaankin Espoossa
olevan jo 400 000 asukasta, kun tällä hetkellä meitä on 260 000.
Jotta kunnallistekniikan ja asuntojen rakentamiskustannukset
pysyisivät järkevissä rajoissa, on viisainta sijoitaa asukkaat mahdollisimman tiiviisti”, puntaroi Louko.

Työllisyyttä ja verotuloja

Suurin osa tulevista asukkaista sijoittunee metron ja kaupunkiradan varrelle, eli Leppävaran ja Espoon keskuksen välisille
rataosuuksille. Tämä merkitsee maan arvon nousua. Sijoittajat
ovatkin kiinnostuneita varsinkin liike- ja asuntorakentamisesta asema-alueille, mutta myös kaupunkirakentamisesta
kokonaisuudessaan.
Voimakkaasti lisääntyvä väestöluku edellyttää alueen kunnilta
palveluiden lisäämistä metro- ja juna-asemien kohdalla, joita
myös bussien liityntäliikenne palvelee. Vastineena tulevat lisääntyvä työllisyys ja verotulot.
”Suunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota ilmastoon ja kestävyyteen. Ainoa tapa hoitaa kaupunkirakentaminen
kestävästi on tiivistämällä, jotta pidetään myös talous kurissa”,
kiteyttää Louko.
12
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Tiloja ja
tunnetiloja
”Asuin- ja työskentely-ympäristöiltä vaaditaan jatkossa entistä enemmän”, toteaa
markkinointipäällikkö Ari Hyvärinen Knauf
Oy:ltä. ”Tarve yksilöllisyyteen, ekologisuuteen
ja funktionaalisuuteen korostuu vuosi vuodelta
enemmän.”
”Pyrimme Knauf Oy:llä vastaamaan
kasvaviin vaatimuksiin ’Tuotteesta tilaksi’ajattelumallillamme. Haluamme olla mukana
luomassa toimivia tiloja – kokonaisuuksia,
joissa viihdytään ja jotka tuottavat käyttäjilleen
positiivisia tunnetiloja”, sanoo Hyvärinen.
”Uskomme, että yhdistelemällä toimivia
rakenneratkaisuja inspiroiviin tiloihin voimme
vaikuttaa merkittävästi siihen miten rakennus,
tila tai yksittäinen huone koetaan. Tästä hyvänä
esimerkkinä toimivat vaikkapa ekologiset
Heradesign-akustiikkatuotteemme. Niiden
lukuisat väri- ja pintavariaatiot luovat tilaan
jännittäviä elementtejä, jotka kuitenkin toimivat
funktionaalisesti tehden tilasta akustisesti
miellyttävän ja vähentävät häiritsevää jälkikaikua”,
selvittää Hyvärinen.

Kehäradalta
kiitoradalle

Kehärata pähkinänkuoressa
• Uutta tavoitettavuutta koko pk-seudulle
– silta idästä länteen
• Kaksiraiteinen henkilöliikenteen rata
• 150 000 matkustajaa päivässä

• Junien enimmäisnopeus 120 km/h
• Vuorovälit päivisin 10 minuuttia

• Radan pituus 18 km, josta tunnelissa 8,1 km

• Viisi uutta asemaa: Vehkala, Kivistö, Aviapolis,
Lentoasema ja Leinelä

Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen, Vantaa
Vantaan kaupungin ympäristön, maankäytön ja rakentamisen
toimialoista vastaava apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko
Nikulainen kertoo Aviapoliksen kehityssuunnitelmista ja niiden
linkittämisestä koko pääkaupunkiseudun asumisen ja toimistorakentamisen tarpeisiin.
Aviapolis syntyi kansainväliseksi toimisto- ja työpaikkakeskittymäksi lentokentän ympäristöön. Kun yhä useammat yritykset kansainvälistyvät tai hakevat kansainvälistä ilmapiiriä, on
Aviapoliksesta tullut Vantaan voimakkaimmin kasvava työpaikka-alue, jonne arvioidaan syntyvän yhteensä 60 000 työpaikkaa.

Kehäradan avaaminen kesällä 2015 kasvattaa alueen haluttavuutta myös asuinalueena.
Aviapoliksen keskelle kaavoitetaan iso asuntoalue, jonka myötä
Aviapolis elää ja sykkii aina. Alueelle rakennetaan paitsi hotelleja,
myös koulu, päiväkoti, kauppoja – kaikkea, mitä sen 20 000 asukasta tarvitsevat päivittäiseen elämäänsä. Pääosa asuntotuotannosta rakentuu puhtaasti julkisen liikenteen varaan.
Koska alue on sopivasti kiitoratojen kainalossa, lentomelun tavoittamattomissa, ei melukaan estä rakentamista. Aviapoliksesta
kasvaa uusi pienoiskaupunki Vantaan kaupungin sisään.

Aviapoliksesta kasvaa 20 000 ihmisen kaupunki kaupungissa.

GIPSOLUTION 1/2015
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Kestävää

Monin tavoin

KESTÄVÄÄ
RAKENTAMISTA
Rakentamisen osuus
bruttokansantuotteesta on
merkittävä: 30 mrd euroa eli noin
15 %. Rakennusala kuitenkin
tarpoo toimialakohtaisessa
tuottavuuskehityksessä vertailun
hännillä. Uusien toimintatapojen
käyttöönotto ja teknologian
hyödyntäminen nostattavat
koko alan tekemisen laatua
ja tuottavuutta, ja sitä kautta
vaikuttavat kansantalouden
positiiviseen kehitykseen.
14
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Rakennusalan toimintamalleja haastaakin
useampi nuori, rohkea yritys. Eräs näistä
on Fira Oy: tuore ja innovatiivinen kasvuyritys, jonka näkemys on, että asiakasarvoa
ei voi tuottaa yksin, vaan yhdessä muiden
kanssa – fiksulla rakentamisella, josta nimikin on syntynyt.
Firan kehittämässä allianssimallissa
toimitaan vuorovaikutuksessa ja jaetaan
tietoa avoimesti uusilla kommunikaatiotavoilla. Allianssimalli lisää rakennushankkeiden asiakaskeskeisyyttä sitoutttamalla
hankkeen keskeiset toimijat – tilaajat,
suunnittelijat ja rakentajat – yhteisiin tavoitteisiin. Mallilla haetaankin kaikkienvälistä win-win -tilannetta.
”Luottamukseen perustuva verkottunut toimintamalli näyttää sopivan uusille
teknisesti ja sosiaalisesti taitaville, yhdessä
tekemistä haluaville tekijöille. Heitä ei
rasita alan vanha painolasti – päinvastoin,
ajatukset ja ideat ovat tuoreita ja alaa
eteenpäin vieviä. Tämä lupaa hyvää tulevien vuosien kehitystä ajatellen,” pohtii
Firan toimitusjohtaja Jussi Aho.
Allianssimallin etuina on nähty mm.
parempi riskienhallinta, tehokkaampi toiminta, parempi kyky reagoida muuttuviin
tilanteisiin sekä mahdollisuus innovoida
kumppanien kanssa rakennushankkeen
aikana.

Rakentaminen on
palveluliiketoimintaa

”Palveluliiketoiminnan idea perustuu
osaamisen kasvattamiseen, digitaalisuuteen ja hyvän jakamiseen koko arvoketjulle. Hyvässä palveluliiketoiminnassa
panostetaan ihmisiin, tietojärjestelmiin,
kehitysohjelmiin ja yhdessä oppimiseen.
Asiakas ja yhteiskunta ovat palvelun
keskiössä ja voittajia. Yrityksen kannalta
pääomaa sitoutuu vähemmän taseeseen ja
tuotto syntyy asiakkaalle tehdystä työstä ja
siitä syntyneestä lisäarvosta. Näin voidaan
keskittyä asiakassuhteisiin eikä taseen ja
rahoituksen vahtimiseen”, summaa Aho.
Samoilla linjoilla on T2H Rakennuksen
Samuli Huhdanpää. ”Kestävän toiminnan ytimessä on toimiva asiakasprosessi.
Se on jatkuvasti kehittyvä ja päivittyvä
toimintamalli, joka määrittelee sisäiset
laatukriteerit erilaissa kohtaamisissa. Näin
asiakkaan mielessä syntyy käsitys toiminnan tasosta. Jos parannettavaa ilmenee, siihen puututaan mahdollisimman nopeasti.

Asunnon ostajat arvostavat palvelun ja
työn laatua”, määrittelee Huhdanpää.

Verstaassa muhii rakennusalan
Big Bang

Firan ”verstaassa” kerätään parhaat asiantuntijat hankkeen pariin. Yhdessä
tilaajan kanssa käydään läpi vaihtoehdot,
tavoitteet ja tuottopotentiaali sekä kustannukset. Hankkeesta saadaan nopeasti
moniammatillinen arvio lopullisen päätöksenteon pohjaksi.
Myös tärkeä kustannusdata tuodaan
pöytään, jotta hankkeen oikeellisuus ja taloudelliset tunnusluvut voidaan arvioida.
”Käytämme tehokkaasti hyväksi yhteiseen kehittämiseen sovitun ajan, ja tilaaja
sekä yhteiskunta saavat edun. Projektin
digitaalinen mallintaminen on tärkeää ja
visuaalisuus kulkee mukana koko ajan.
Näin asiakas on tietoinen jo varhaisessa
vaiheessa, mitä on saamassa. Tämä on
rakentamisen ”leania” parhaimmillaan”,
innostuu Aho.
T2H:n Samuli Huhdanpää komppaa.
”Palvelun laatu syntyy asiakaskohtaamisissa. Käytämme riittävästi aikaa suunnitteluun, jolloin lopputulos on tasolla,
joka täyttää kriteerimme ja siten asiakkaidemme toiveet. Haluamme hyödyntää
koeteltuja ja kestäviä rakenneratkaisuja.
Uskomme, että arvostus syntyy myös siitä,
että voimme tarjota kohtuuhintaisia ja
järkeviä materiaaleja”, listaa Huhdanpää.
”Rakentamisen projektijohto on täysin
meidän vastuullamme. Kattavat työsuunnitelmat ja riittävä ajankäyttö eri työvaiheissa turvaavat loppuasiakkaiden edut ”,
summaa Huhdanpää. ”Ostajien turvallisuuden tunnetta ja laadun henkeä lisäävät
hyvin hoidetut työmaat, muutospyyntöjen
asiallinen toteutus, lopputarkastusten saumaton läpivienti sekä asunto-osakeyhtiöiden perustaminen ja hoito sekä neuvonta”,
hän jatkaa.

Asiakas

Asiantuntijat

Työkalut

Avoin vuorovaikutus

Kokemukset
ja opit

Toimitusjohtaja Jussi Aho, Fira Oy

Kaupunkiasumisen uudet
vaatimukset

Mitä asiakkaat haluavat urbaanilta asumisympäristöltään nyt ja lähitulevaisuudessa? ”Perusasia on hyvä tontti toimivien
yhteyksien varrella ja kehittyvällä alueella.
Uudet liikennehankkeet pääkaupunkiseudulla luovat mahdollisuuden kehittää
uudentyyppistä kaupunkirakennetta, joka
on yhtaikaa moderni ja ekologinen, ja
jossa palvelut ovat asukkaiden ulottuvilla.
Lisäksi suunnittelun vuorovaikutteisuus sekä materiaalien ja taloteknisten
ratkaisujen kehitys luo edellytyksiä entistä kestävämpään asumiseen”, pohtii
Huhdanpää.
”Tämä kaikki on antanut meille
mahdollisuuden tarkastella asumista
laajemmin ja suunnitella asiakkaillemme
”ihania koteja” miellyttävässä ja toimivassa
asuinympäristössä – toki taloudelliset realiteetit muistaen”, muotoilee Huhdanpää.
”Uusia hankkeita suunnitellessamme
kuuntelemme asiakkaita herkällä korvalla,
ja pyrimme toteuttamaan näiden toiveet
realistisissa puitteissa. Ihmiset arvostavat
valoisia, viihtyisiä ja moni-ilmeisiä asuntoja, jotka istuvat kaupunkikuvaan luontevasti,” Huhdanpää vahvistaa.

Simultaani dokumentointi

Vaatimukset

Tuloksekas yhteistyö
Laaja osaajaverkosto käytettävissä

Ohjaus

Ratkaisut

Optimoitu
ratkaisu
Kustannustehokas
Korkea laatu
Nopea
Parempi turvallisuus
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Kestävää

Kehärata inspiroi rakentajia

Voimakas muuttoliike pääkaupunkiseudulle ja
muihin kasvukeskuksiin on luonut pohjaa uudentyyppiselle kaupunkirakenteelle, jossa toimivat liikenneyhteydet ovat keskiössä. Uusia asuinalueita,
kaupunginosia ja osakeskuksia syntyy lähemmäs
työpaikkoja ja päinvastoin. Samaan aikaan hyvien
asuinpaikkojen valintakriteerit ovat muuttuneet.
T2H Rakennus Oy näki tässä mahdollisuutensa, ja vuonna 2011 alkoivat ensimmäiset rivi- ja
kerrostalot nousta yhtiön toimesta pääkaupunkiseudulle ja Tampereen alueelle. Yhtiö pyrkii toimimaan suorassa yhteydessä tulevien asukkaiden
kanssa, kun se hankkii tontit ja suunnittelee sekä
rakentaa asunnot ja toimitilat. Asuntojen myynti
tapahtuu välittäjän kanssa yhteistyössä.

Kestävästi
Kivistössä
Kivistön alueella hyödynnetään One Planet
Living -mallia. Se tarkoittaa kymmenen
ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävän
periaatteen noudattamista kaavoituksessa,
rakentamisessa ja alueen palvelujen suunnittelussa. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää, suosia lähiruokaa ja paikallisia raaka-aineita sekä säilyttää
luonnon monimuotoisuutta.
Jo tehdyt suunnitelmat tukevat mallin
toteutumista: lähiliikenne hoituu pyöräillen
ja raiteilla Kehäradan valmistuttua, rakennuksista tehdään energiatehokkaita, rakennusmateriaalit valitaan elinkaariajattelun
perusteella kestävästi ja asuinkortteleiden
jätehuolto hoidetaan keskitetysti jäteputkikeräyksellä. Lisäksi hulevesiä on tarkoitus
hallita viherkattojen avulla.

16
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Terveys ja onnellisuus
Oikeudenmukaisuus ja paikallinen talous
Kulttuuri ja yhteisö
Maankäyttö ja luonto
Resurssiviisas vedenkäyttö
Kestävä lähiruoka
Kestävät materiaalit
Vähäpäästöinen liikkuminen
Ei jätettä
Ei hiilidioksidipäästöjä

Havainnekuva Kivistöön kaavaillusta asuinalueesta.

Ääniä

Puurakentaminen on uudessa nousussa
Pohjois-Euroopassa, jossa tätä raakaainetta on runsaasti saatavilla. Vanhan
ajan puurakennuksiin verrattuna
modernissa puurakentamisessa on aivan
toinen ääni kellossa. Ääneneristävyys
ei kuitenkaan ole puun parhaita
ominaisuuksia. Mitä on tehtävissä?

KOPUTA PUUTA!
Puurakenteet ja ääneneristys
Puun tiivis rakenne heijastaa ääntä, joten ääntä voidaan suunnata
halutusti erilaisissa tiloissa. Puun akustisia ominaisuuksia hyödynnetään luento- ja konserttisaleissa ja tietenkin soittimissa. Sen
sijaan äänen eristämiseen puu ei kevyenä materiaalina ole erityisen hyvä. Se ei myöskään vaimenna ääntä, joten yksinään se ei
riitä absorptiomateriaaliksi.

Hiljaisuutta puurakenteeseen

Riittävää ääneneristystä onkin haettava rakenteellisin keinoin.
Monikerrosrakenteessa pintalevytyksellä eristetään keveille
rakenteille ongelmallisia matalia ääniä. Rungon väliin lisätään
huokoinen absorptiomateriaali (esimerkiksi lämmöneristekerros),
joka vaimentaa keski- ja korkeita taajuuksia.
Rakenteiden saumakohtien tiiviys on oleellista, sillä rakokohdissa ei ääneneristystä ole. Tiiviissä puurakenteissa hyvin toteutetut saumakohdat luovat joustavia äänikatkoja vähentämään sivutiesiirtymän vaikutusta, koska ne eivät välitä värähtelyä samoin
kuin massiivirakenteiden jäykät liitokset.
Puisilla rimoituksilla tai rei´itetyillä puupinnoilla voidaan tehokkaasti vaimentaa myös keskikorkeita ääniä. Seinäpinnalle voi
myös valita valmiin materiaalin, jonka ominaisuudet vaimentavat
ja eristävät ääniä tehokkasti. Knaufin tuoteperheessä on useita
levyjä, joilla voidaan akustoida tilaa halutusti, tai vaimentaa ääntä
matalillakin taajuuksilla. Ne myös huomioivat palotekniset vaatimukset. Korjausrakentamisessa niillä voidaan luoda toimivia
ratkaisuja vanhoihin rakenteisiin.

Välipohjat huopatossutehtaalta?

Välipohjan tulisi eristää ilmaäänen lisäksi myös normaalista
asumisesta aiheutuvia askelääniä, joiden taajuusalue on noin 25
Hz – 200 Hz. Välipohjarakenteen askelääneneristävyyttä määritettäessä Suomen viranomaismääräysten mukaisessa mittauksessa ei kuitenkaan huomioida alle 100 Hz:n taajuuksia. Nämä
matalataajuiset äänet saattavat kuulua alapuolisessa huoneistossa
häiritsevänä kuminana.

Kevyiden puuvälipohjien askelääneneristävyyttä voidaan
parantaa lisäämällä massaa esimerkiksi pintavalulla tai kerrosten välissä käytettävällä kuivatulla hiekalla, taikka käyttämällä
välipohjan yläpinnassa joustavan kerroksen päälle asennettavia
kelluvia lattioita.
Kelluva pintalaatta voidaan toteuttaa levyrakenteisena tai valamalla pintalaatta lattiamassalla, ja se voidaan pinnoittaa millä
tahansa lattiapinnoitteella. Knaufin tuotevalikoimassa on useita
lattialevyjä ja -massoja, joilla puurakenteisten välipohjien ääneneristystä voidaan parantaa.
Puurakenteiden ääneneristyksestä löytyy runsaasti tietoa sivulta www.puuinfo.fi, jota myös tässä artikkelissa on käytetty yhtenä
lähteenä.

Ääniä joka suunnalta
ILMAÄÄNI

ilmassa etenevää ääntä, aistitaan kuulon
avulla. Ilmaääniä syntyy ihmisen toiminnan
lisäksi LVIS-laitteista jne. Myös rakennuksen
ulkopuolelta kantautuu ilmaääntä ja/tai runkoääntä
huoneistoihin.

RUNKOÄÄNI

rakennnuksen rungossa etenevää ääntä, aistitaan
tärinänä. Ilmaääni voi synnyttää runkoääntä.
Runkoääni synnyttää miltei aina ilmaääntä.

ASKELÄÄNI

syntyy välipohjalla kävelystä ja lattiaan kohdistuvista
iskuista. Ne saavat välipohjan värähtelemään, ja
synnyttävät siten ilmaääntä alla olevaan huoneistoon.
GIPSOLUTION 1/2015
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Materiaali- ja tuotevalintaprosessi
ei lopu seinän, lattian ja katon
valmistumiseen – valinnoista
muodostuu aina kokonaisuus.
Fiksulla suunnittelulla, hyvillä
tuotteilla ja uusilla ajatuksilla
tilaratkaisuihin luodaan haluttuja
tunnetiloja ja toiminnallisuutta.

ENEMMÄN KUIN

LATTIA,
SEINÄT JA
KATTO
18
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Heradesignia on helppo
työstää ja muotoilla.
”Kun rakensimme omakotitaloamme, etsimme
sopivimpia vaihtoehtoja pintamateriaaleiksi.
Olohuoneen ja keittiön alakattoihin ja seinälevyiksi halusimme ekologista ja paloturvallista
materiaalia, joka kestää aikaa ja katsetta, ja jota voi
huoletta pestä ja puunata. Emme halunneet tinkiä
viihtyvyydestä ja tyylikkyydestä. Meitä miellyttää
huonemaisema, jossa alakatot ja seinät liittyvät
saumattomasti toisiinsa”, listaa John Suono.
Suono työskentelee tuotepäällikkönä Knaufilla.
”Päädyimme Heradesigniin sen hyvien ominaisuuksien vuoksi”, hän toteaa.

Suunniteltu ääniarkkitehtuuri
akustiikkatuotteilla

Heradesign on luonnollisista materiaaleista valmistettu levy, jonka ominaisuudet hyödyttävät
käyttäjiä heidän arkipäivässään. Heradesignia on
käytetty mm. loft-asunnoissa, julkisisissa tiloissa,
ravintoloissa ja kouluissa, muun muassa sen mittatarkkuuden sekä palonkesto- ja akustiikkaominaisuuksien vuoksi. Nyt sitä suositaan myös pientaloissa, joissa se tarjoaa helpon ja kauniin tavan
parantaa akustiikkaa ja häivyttää melua.

Kun ympäristö on armoton

Talon ulkopinnalle ja sen pohjarakenteille asetetaan Suomen ilmanalassa kovia vaatimuksia. Siksi
siihen valikoitui Aquapanel Outdoor. ”Se sopii
vaativiin kohteisiin, ja sillä saa kiinteän ja kuivan
alustan tuulta, sadetta ja lunta vastaan”, Suono
kertoo. ”Parasta oli se, että saimme taloomme
tyylikkään rapatun pinnan kohtuukustannuksin –
tämä oli toiveemme talon ulkoasulle.”
Palamattoman levyn tuulettuva rakenne ja
vedenkestävyys tekevät siitä hometta hylkivän,
mikä onkin Suomen oloissa tärkeää. Aquapanel
Outdoor -sementtilevy antaa uudisrakentajalle
mahdollisuuden hankkia taloonsa minkä tahansa pinnan rakennevaatimuksista riippumatta.
Aquapanel Outdoorin pohjustuslevy on toimiva
ratkaisu myös peruskorjauksissa.

Tunnelmallisia, toimivia tiloja

Suonon koko talo on hyvä esimerkki Knaufin sloganin mukaisessa ”Tuotteesta tilaksi” -kokonaisratkaisussa, sillä ulko- ja sisäseinien lisäksi myös
lattioissa on lämpöenergiaa säästävät kipsilevyt.
”Kaiken kaikkiaan tyylikäs ja energiaa säästävä
koti, jossa kelpaa asustella” summaa John.

Tuotteista syntyy miellyttävä tila

Heradesign on osa Knaufin ratkaisua rakentajille ja suunnittelijoille. ”Haluamme olla mukana
rakentamassa viihtyisiä työ-ja asuinympäristöjä,
joissa ekologisuus, päästöttömyys, äänten hallinta ja entistä puhtaampi sisäilma on huomioitu
vahvasti, koska asiakkaidemme arvomaailma ja
tarpeet ovat menossa yhä voimakkaammin tähän suuntaan,” pohtii markkinointipäällikkö Ari
Hyvärinen Knaufilta.

Nurmijärveläisen omakotitalon olohuone-avokeittiötilassa
käytettiin Heradesignia sen hyvien ominaisuuksien vuoksi.
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Toimiva tila on enemmän kuin
seinät, lattia ja katto.
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