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Tuotekehitys
vastaa haasteisiin
Kesämökit remontin edessä
Taloteollisuus tuulettaa
Luksus saapui Suomeen

Knauf
toivottaa
leppoisaa
kesää
kaikille!

Pääkirjoitus

Kuva: Emmi Raitio

Kehitystä
lattiasta kattoon
Kun kipsilevyjen tuotanto aloitettiin vuonna 1992, valmistimme monien muiden yritysten tapaan markkinoilla jo
olevia tuotteita. Melko nopeasti kuitenkin huomasimme,
että kotimaisilla asiakkaillamme on tarvetta ja mahdollisuuksia myös uusien kipsipohjaisten tuotteiden käyttöön.

”Levyrakentamisesta
on Pohjoismaissa laaja
tietämys ja olemme
maailman mittakaavassa
kipsilevyjen käytössä
kakkosena heti
Yhdysvaltojen jälkeen.”
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Tuotekehitys ja tekninen neuvontamme keskittyivät alussa
eniten käytettyihin kipsilevytuotteisiin. Levyrakentamisesta
on Pohjoismaissa laaja tietämys ja olemme maailman mittakaavassa kipsilevyjen käytössä kakkosena heti
Yhdysvaltojen jälkeen, kun mittarina ovat käytetyt levyneliöt asukasta kohti. Pohjoismainen yhteistyöryhmämme
onkin toiminut jo pitkään levyjärjestelmien parissa ja
kehittänyt mm. KH- ja KXT-levyt kestämään kosteutta
normaaleja levyjä paremmin.
Myös kipsilaastien ja kipsipohjaisten lattiamassojen käyttö
on ollut viime vuosina vakaassa kasvussa, mutta näiden
tuotteiden käytön laajentamisessa on vielä paljon lisämahdollisuuksia. Tähän haasteeseen olemme vastanneet
muun muassa palkkaamalla viime vuonna kaksi henkilöä
kehittämistyön ja asiakaskoulutuksen pariin. Yhtenä työn
tuloksena on yhdessä Warmian kanssa kehitetty hyvin
askelääniä vaimentava dB fast -lämpölattiajärjestelmä.

Kehityshankkeista ammatillisesti palkitsevimpia ovat sellaiset, joilla saadaan aikaan uusi tuoteratkaisu tai uusi tapa
toimia yhdessä asiakkaiden kanssa. Sloganimme velvoittaa
meitä tietämään kaiken kipsistä ja sen laajoista käyttömahdollisuuksista. Jos kuitenkin kävisi niin, että tietoa ei heti
löydy, meillä on hyvät mahdollisuudet etsiä vastaukset
oman organisaatiomme tai laajan verkostomme kautta.
Toivommekin, että yhteydenotot rakentamiseen ja
kipsinkäyttöön liittyvissä kysymyksissä jatkuvat runsaina. Kysymykset ovat tervetulleita suoraan meille
Kankaanpäähän tai Teitä palvelevan myyntihenkilöstömme kautta.
Päivien pidentyessä rakentajilla on taasen edessään vuoden vilkkaimmat ajat, mutta toivottavasti jokaiselle jää kuitenkin myös aikaa nauttia kauniista kesästämme ja ladata
akut aurinkoenergialla talven varalle.
Rakentavin terveisin,
Juha Raitio
johtaja, kehitys ja logistiikka
Knauf
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Gips on Knauf Oy:n
asiakaslehti. Lehti ilmestyy
neljä kertaa vuodessa.
Kansikuva: Comma Image
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Knauf-kipsilevyt tunnetaan kestävyydestään, turvallisuudestaan
ja ympäristöystävällisyydestään.
Teknisillä ja materiaaliratkaisuilla on huomioitu asumisviihtyvyys vuosikymmeniksi.

Sivu 4
Kehitys kulkee

Sivu 8
Louis Vuitton luottaa Knaufiin

Rakennustuotteita kehitetään jatkuvasti. Muutosta
vaativat niin säännökset, ilmastonmuutos,
arkkitehtuuri kuin rakentajien tarpeetkin.

Laatulaukut rantautuivat Suomeen. Arvokiinteistössä käytettiin Knaufin paloturvallisia ja moneen
tarpeeseen muokkautuvia ratkaisuja.

Sivu 10
Julkisivu kuntoon
Tuulettuva levyjärjestelmä mahdollistaa toimivan
rappauksen puu- ja kivitaloihin.

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 12
Kipsi kelpaa ydinvoimalassakin

Sivu 14
Laiva on lastattu kipsillä

Olkiluodossa työskennellään kipsilattian päällä.
Saneeraus- ja laajennushanke valmistuu ensi vuonna.

Jari Berglund on tuttu kasvo Knaufilla.
Tottunut kippari tietää, mitä laivaan lastataan.

Sivu 16
Kesä, mökki, remontti
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Lukuja ja luovuutta

Kakkoskoti vai mummonmökki? Suomen puolen
miljoonan mökin kanta on remontin edessä.

Uusi käsikirjasarja antaa vinkkejä arkkitehdeille
ja akustikoille.

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 19
Uutiset ja kysymykset
Ajankohtaiset uutiset ja lukijoita askarruttavat kysymykset.
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Tuotekehitys

Jatkuva muutos

haastaa tuotekehittelyn
Muuttuvat säännökset, arkkitehtuuri, ilmastonmuutos ja ennen
kaikkea rakentajien tarpeet vaativat rakennustuotteilta jatkuvaa
kehittymistä. Myös kentällä osataan vaatia entistä jalostetumpia
tuotteita. Valmistajille tämä tarkoittaa aktiivista panostamista
tuotekehittelyyn ja tutkimukseen.
Teksti: Minna Salmi
Kuvat: Matti Rajala

Suomi ei ole eristyksissä kansainvälisten rakennustrendien,
ilmastonmuutoksen ja muuttuvien sääntöjen vaikutuksilta.
Knaufin tekninen asiantuntija Kati Alakoski kertoo, että
rakentamismääräyksien kiristyminen esimerkiksi lämmöneristemääräyksien ja energiatalouden osalta on johtanut
nopeaan kehitykseen.
- Rakennusten osuus energian käytöstä on noin 40 prosenttia ja tätä pyritään uudisrakentamisessa vähentämään
kymmeniä prosentteja lyhyellä aikataululla. Tämä vaatii rakenteiden, lämmitysjärjestelmien ja materiaalienkin
osalta aktiivista tuotekehitystä, jotta voidaan rakentaa yhä
ekotehokkaampia taloja.
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Alakosken mukaan myös älykäs talotekniikka ja murtosuojausjärjestelmät ovat tulossa vakiovarusteeksi uusiin
rakennuksiin.

Pohjoismaat yhteistyössä
Pohjoismaissa ollaan monessa suhteessa alan edelläkävijöitä – jo olosuhteiden pakosta. Alakosken mukaan
Pohjoismaissa tehdään aktiivisesti perusteellista tutkimustyötä eri rakenneratkaisujen osalta ja kehitetään sellaisia tuotteita, joita ei esimerkiksi muualla Euroopassa
tunneta.

Tuotekehitys

Kehitystyöhön
panostetaan voimakkaasti
Juha Raitio ja Kati Alakoski ovat osa Suomen
Knaufin kasvavaa tuotekehitysyksikköä.
Yhtiöön palkattiin viime syksynä kaksi uutta
työntekijää kehitys- ja koulutustehtäviin,
laastien tuotekehityksestä vastaava Heidi
Haavisto sekä koulutuspäällikkö Kirsi Laamanen. Alakosken vastuualueeseen kuuluu
levytuotteiden ja -järjestelmien tuotekehitys.
Päätavoitteena on tarjota kestäviä, palo- ja
ääniteknisesti hyvin toimivia ratkaisuja, jotka
voidaan toteuttaa nopeasti ja kohtuullisin
kustannuksin. Kipsituotteet ovat myös luonnonmukaisiin ratkaisuihin panostavan valinta.
- Perustuotteemme kipsi on kokonaan kierrätettävää ja raaka-aineena käytämme kaiken
Suomen voimaloissa syntyvän sivutuotekipsin,
Raitio kehuu.
Asiakkaiden tiedusteluihin vastaaminen ja
tekninen neuvonta ovat tärkeä osa yksikön
työtä tutkimuksen ja alan ajankohtaisuuksien
seuraamisen ohella. Kati Alakoski sanookin,
ettei tämän työn parissa ehdi tylsistyä.
- Viimeisin tuotekehityksen tuotos on tuulensuojalevyn säänkestävyyden parantaminen
entistä paremmaksi uudentyyppisen pintapaperin myötä. Innovaatioita kehitetään koko
ajan ja tuotekehitystyö jatkuu intensiivisesti.

Yhteistyössä. Knaufin tekninen asiantuntija Kati
Alakoski, laatupäällikkö Pirjo Suikkanen sekä VTT:n
Matti Immonen tarkastelevat testituloksia.

- Tästä hyvä esimerkki on uusi, entistä säänkestävämpi tuulensuojakipsilevy. Myös märkätilakipsilevy on Pohjoismaissa kehitetty
tuote.
Ympäristön huomioiminen on Pohjoismaissa
lähtökohtaisesti eri tasolla kuin monessa
muussa maassa. Alakoski muistuttaa, että
täällä huomioidaan myös materiaalien
päästövaikutukset, joista kertoo tuotteiden M1-luokitusmerkintä. Vastuu ympäristöstä on tärkeä asia jo kehitystyön
suunnitteluvaiheessa.
- Kukaan ei voi tänä päivänä ohittaa ympäristöön ja ammattityövoiman saantiin liittyviä haasteita, Knaufin kehitysjohtaja Juha
Raitio muistuttaa.

Kehitystyö
vaatii monen
asian tarkkaa
huomioimista.
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Tuotekehitys

Tuotekehittelyn taustalla on usein asiakastarve uudelle
ratkaisulle tai tuotteelle, Kati Alakoski kertoo.

Energiankulutuksen pienentämisessä tärkeä asia on myös
sisäilman laatu. Asukkaat kiinnittävät huomiota terveelliseen sisäilmaan, viettäväthän ihmiset merkittävän osan
ajastaan sisätiloissa. Sisäilman laatuun vaikuttavat muun
muassa huonetilan lämpöolot, sisäilman kosteuspitoisuus,
valaistus ja akustiikka.
Asia on ajankohtainen myös viranomaistasolla:
Sisäilmayhdistyksen julkaisema Sisäilmaluokitus 2008
uudistuu tämän vuoden aikana.

Kentältä kuuluu
Myöskään rakennusliikkeiden, arkkitehtien, suunnittelijoiden ja asukkaiden tietotaito ei päästä valmistajia helpolla
– miksi pitäisikään. Rakentamisen ja tuotteiden korkeaan
tasoon tottuneet asiakkaat kertovat oma-aloitteisesti tarpeistaan ja ideoistaan valmistajille.
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- Tuotteisiin liittyvän tuotekehityksen pohjalla on usein
asiakastarve uudelle tuotteelle tai ratkaisulle, Kati Alakoski
vahvistaa.
Ehdotukset, kysymykset ja pyynnöt otetaan myös mielellään vastaan. Juha Raition mukaan palkitsevinta työssä on
juuri uusien tuoteratkaisujen tai toimintatapojen syntyminen. Kehityksen alla on jatkuvasti niin laajempia projekteja
kuin pienempiä asiakaskohtaisia hankkeita.
Knauf on kotimaisissa tutkimushankkeissaan yhteistyössä
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, insinööri- ja suunnittelutoimistojen, yhteistyöyritysten sekä kehityshakuisten asiakkaidensa kanssa. Kotimaisen yhteistyön lisäksi Knaufilla
hyödynnetään tiiviisti omaa kansainvälistä konsernia. Tieto
kulkee niin Saksan päälaboratorion kuin Pohjoismaisten
Knauf-yhtiöidenkin välillä.

Yhteistyössä
Teksti: Minna Salmi
Kuvat: Roni Lehti

Hyvästi

töminä

Knaufin ja Warmian kehittämä uusi
dB Fast -lämpölattia on malliesimerkki
tämän päivän tuotekehittelystä.
Yhteistyöllä ja asiantuntija-avulla
markkinoille saatiin lämpö- ja
äänieristysominaisuuksiltaan alan
huippua edustava tuote.
Lattialämmitykseen erikoistunut Warmia sai rakennusliikkeiltä reilu vuosi sitten viestiä, että alalle kaivataan uutta
ratkaisua, joka yhdistää parhaat puolet lattialämmityksestä ja askeläänieristyksestä. Warmia otti haasteen vastaan ja pyysi Knaufia yhteistyökumppanikseen. Kumpikin
osapuoli tunsi toisen osaamisen monista yhteisistä
rakennuskohteista.
- Tuotteelle on tullut runsaasti kysyntää. Myös itsellämme
on ollut korkeat odotukset projektin suhteen. Haasteena
oli ottaa alalla vallitseva kirjava tilanne haltuun toimivalla ratkaisulla, Teemu Korpela Warmia Oy:stä kertoo.
Warmia on Suomen toiseksi suurin lattialämmitystoimija.
Projektissa käytettiin omien tuotekehittelijöiden lisäksi
Työterveyslaitoksen ja akustikkojen asiantuntemusta.
Teknisiltä ominaisuuksiltaan dB Fast -lattiassa on pyritty
huipulle. Tuotteella saadaan energiasäästöä, sillä se johtaa lämpöä tasaisemmin ja tarkemmin. Lattia reagoi lämmönvaihteluun nopeasti, joten esimerkiksi keväällä kylmän yön kääntyessä lämpöiseksi päiväksi lämpöä ei mene
hukkaan.
Lattialla on lämpö- ja äänieristysominaisuuksien lisäksi
vahva käytännön etu: koko paketin saa suoraan yhdeltä
toimijalta ja se on helppo asentaa. Korpelan mukaan lattioiden tekemiseen on tähän asti tarvittu parhaimmillaan
jopa viisi eri toimijaa.

Vailla vertaistaan. Teemu Korpela
Warmia Oy:stä seisoo uuden
dB Fast -lattian takana.
Kylliäinen kertoo, että vastakehitetty lattiajärjestelmä on kipsimassan suuruuden ja
eristekerroksen joustavuuden ansiosta hiljaisempi. Kipsimassan painavuus ja edullisuus
sopiikin Kylliäisen mukaan tähän tarkoitukseen hyvin. Laskelmien mukaan dB Fast alittaa askelääneneristykselle määräyksissä asetetun 53 dB:n rajan kirkkaasti: uuden lattian
askeläänitasoluku on 40–45 desibeliä.
Kylliäinen peräänkuuluttaa rakennusalalle
suunnittelun johdonmukaisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Akustiikan pitäisi muun
suunnittelun ohella olla yksi prosessin
peruselementtejä. Tämä koskee erityisesti yleisiä tiloja
kuten toimistoja, kouluja, uimahalleja ja terveyskeskuksia.
Asuinrakentamisessa vastaavaa ongelmaa ei ole, sillä standardoidut asetukset ovat olleet voimassa jo pitkään.
Kylliäisen mukaan nykykäytäntö on johtanut siihen, että
ensin tehdään rakennus, joka korjataan samantien, koska
akustiikka ei vastannutkaan tilan käyttäjän tarpeita.

”Haasteena oli ottaa

- Määräykset kuitenkin edellyttävät, että suunnittelun lähtökohtana selvitetään rakennushankkeen alkuvaiheessa,
millaisia ääniolosuhteita käyttäjän toiminta edellyttää ja
millaista melua se toisaalta aiheuttaa rakennuksen muille
käyttäjille. Vasta sitten voidaan määritellä tarkoituksenmukaiset rakenneratkaisut, Kylliäinen jatkaa.

tilanne haltuun toimivalla

Huomattavasti hiljaisempi
Tuotekehitysprojektin akustisesta asiantuntijuudesta vastasi Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki
Oy:stä. Helimäki Oy on Suomessa ainoa akustiikkaan
erikoistunut suunnittelutoimisto, jolla on käytössä ennakoiva laskentatyökalu ilma- ja askeläänieristyksen määrittämiseen. Tällainen asiantuntemus on harvinaista
maailmallakin.
- Tämä oli kaikinpuolin mielenkiintoinen projekti. Erityisen
miellyttävää oli, että kaikki osapuolet osallistuivat yhdessä
kehittämistyöhön, Kylliäinen kiittelee.

DB Fast -lattiapaketin saa
suoraan yhdeltä toimijalta
ja se on helppo asentaa.

alalla vallitseva kirjava

ratkaisulla.”

Ensimmäinen dB Fast -kohde on jo noussut Kajaaniin ja
pääkaupunkiseudulla on parhaillaan tekeillä kaksi arvokohdetta. Teemu Korpela Warmialta vahvistaa, että kiinnostusta on tullut sekä rakennusliikkeiltä, suunnittelijoilta
että kaupallisilta toimijoilta.
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Referenssi

Luksusta
myydään huolellisesti
rakennetussa tilassa
Huhtikuussa Helsingin
Pohjoisesplanadille rantautui
ylellinen Louis Vuitton, jonka
ensimmäinen suomalainen
liike avattiin arvokkaaseen
vanhaan kiinteistöön.
Sisätilojen rakentamisessa
huomioitiin erityisen tarkasti
paloturvallisuus sekä talon
historiallinen arvo.
Teksti: Laura Akkila
Kuvat: Matti Rajala

Myymäläpäällikkö Venla
Silanterä pitää Louis Vuitton
-liiketilan valoisuudesta ja
lämminhenkisyydestä.
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Referenssi

Jokaisella tuotteella
on määrätty paikka.
Kaikki tuotteet tehdään
viimeistä tikkiä myöten
käsityönä Euroopassa.

Kaupan sisätilojen rakennusurakasta vastasi saksalainen
Baierl & Demmelhuber -yritys, joka on kokenut urakoitsija tyylikkäiden sisätilojen luojana. Vuoden alussa käynnistynyt rakennusprojekti pysyi hyvin aikataulussaan.

kuitenkin Knaufin Saksan markkinoilla, joten niitä päätettiin tuoda Suomeen. Knaufin Saksassa kehittämä välipohjan palonsuojauksen kannatusjärjestelmä hyväksytettiin
ennen asennusta suomalaisilla viranomaisilla.

- Tilat valmistuivat huhtikuussa hyvissä ajoin ennen avajaisia. Mielestäni Vuitton ei olisi voinut löytää parempaa
myymälätilaa. Tämä on Helsingin paras kauppapaikka, projektia johtanut Dieter Lange Baierl & Demmelhuberilta
kehuu.

- Alakattorakenteissa käytettiin Knaufin palolevyä. Myös
väliseinissä hyödynnettiin kipsilevyjä, Lange kertoo.

Baierl & Demmelhuber on vastannut jo viiden vuoden
ajan kaikkien uusien Louis Vuitton -liikkeiden sisätilojen
rakentamisesta Euroopassa. Helsingin liikkeen rakennusprojektissa oli mukana koko ajan 10–25 työntekijää, joista
osa saapui Baijerista saakka.
- Tällä hetkellä meillä on keskeneräinen projekti
Münchenissa. Myös Euroopan seuraava Louis Vuitton
tulee Müncheniin, joten kaupunki saa kerralla kaksi liikettä,
Lange kertoo.

Historian siipien havinaa
Louis Vuittonin liike rakennettiin vuonna 1888 rakennettuun Wreden taloon Pohjoisesplanadille. Arvokas vanha
rakennus edellytti rakentajilta tiukkojen viranomaismääräysten noudattamista.
- Vuittonin eurooppalaiset liikkeet on rakennettu hyvin
erilaisiin kiinteistöihin, toiset uudempiin ja toiset vanhempiin taloihin. Helsingissä kiinnitimme erityistä huomiota
paloturvallisuuteen sekä akustiikkaan. Haasteitakin projektissa riitti, mutta selvisimme niistä mainiosti, Lange kertoi.
Saksassa on kehitetty runsaasti erilaisia profiiliratkaisuja
niin seinä- kuin kattorakenteisiin. Suomessa niiden käyttö
ei vielä ole yhtä yleistä. Näitä profiiliratkaisuja oli tarjolla

Baierl & Demmelhuberille Helsingin liike oli tavanomainen sisätilojen rakennustyö, josta selviydyttiin vankalla
ammattitaidolla.
- Asiakaskin on kuulemani mukaan ollut erittäin tyytyväinen tilaan, Lange hymyilee.

Italialainen renessanssiarkkitehtuuri esikuvana
- Louis Vuittonin liike on Wreden talossa Helsingin Pohjoisesplanadilla.
- Arkkitehti K. A. Wrede ja rakennusmestari J. H. Helenius rakennuttivat 1888
viisikerroksisen asuin- ja liiketalon Pohjoisesplanadin ja Mikonkadun kulmaan.
Wreden esikuvana suunnittelussa oli italialainen renessanssiarkkitehtuuri.
- Talon porttikäytävästä oli alun perin kulku takorautarakenteiseen,
lasilla katettuun kauppakujaan.
- Wreden pasaasina ja Vanhana kauppakujana tunnettu kuja
ei enää nykyään ole katettu.
- Talossa tehtiin laaja peruskorjaus 1971–1974.
Louis Vuitton
- Ensimmäinen Louis Vuitton -myymälä avattiin vuonna 1854 Pariisiin.
- Liikkeen ykköstuote oli aluksi litteä matka-arkku, jonka sai
matkalle helposti mukaan.
- Vuodesta 1888 Vuittonin matka-arkuissa oli beige-ruskea shakkiruutukuvio.
Monogrammi “LV” lisättiin yrityksen tuotteisiin vuonna 1896.
- Yrityksen logolla varustetut kassit sekä käsi- ja matkalaukut ovat
nykyään statussymboleita.
- Monogrammilaukkujen suosio on saanut aikaan sen, että niitä kopioidaan
ympäri maailmaa. Aidot tuotteet on valmistettu käsin Ranskassa,
Espanjassa ja Italiassa.
- Yritys valmistaa nykyään myös vaatteita, kenkiä ja muita asusteita.
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Tuotteet toiminnassa

Aquapanel Outdoor -järjestelmän ansiosta voimme
tarjota vaihtoehtoisia julkisivuratkaisuja rakentajalle,
Finndomon myyntiyksikön päällikkö Esa Mäkinen sanoo.

Taloteollisuus
tuulettaa ennakkoluulot
Kivitalo on pientalorakentamisessa kestosuosikki.
Se koetaan usein arvokkaammaksi ja elinkaareltaan
pidemmäksi. Pääkaupunkiseudulla rakennettavista
pientaloista muurattujen kivitalojen osuus on
puutaloja suurempi, kun taas muualla Suomessa
puutalot ovat yleisempiä.
Teksti: Kirsi Gimishanov
Kuvat: Markku Ojala
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Joillain alueilla saatetaan jo kaavan tasolla määrätä talojen
rappauksesta. Rappaaminen on kuitenkin monien mielestä
kallista ja siihen liittyy riskejä, kun talo joutuu seisomaan
ilman rappausta yhden lämmityskauden. Rappaamiselle
hyväksi vaihtoehdoksi on noussut Aquapanel Outdoorjärjestelmä, jolla pystytään tarjoamaan helposti toteutettava vaihtoehto kaavassa säännellylle julkisivutoteutukselle. Järjestelmä on nyt saavuttanut suosiota myös
taloteollisuudessa.
- Knaufin myynti on sen osalta kasvanut erittäin hyvin
viime vuoteen verrattuna, kertoo tuoteryhmäpäällikkö
Janne Salmi.
- Myynnin kasvuun on loogiset syyt. Rapattujen julkisivujen suosio kasvaa jatkuvasti ja Aquapanel Outdoor -järjestelmä mahdollistaa laadukkaat korkeatasoiset julkisivuverhoukset kohtuullisin kustannuksin, Salmi sanoo.
Aquapanel Outdoor -levy on Knaufin kipsivoittoisessa
tuotevalikoimassa poikkeus. Se on sementtilevy, joka
mahdollistaa rapatun seinäpinnan myös puurunkoisiin taloihin. Seinärakenne tehdään tuulettuvana rakenteena. Tuulensuojalevyn päälle tehdään puukoolaus
Aquapanel Outdoor -levyn kiinnittämistä varten. Levyt
kiinnitetään koolaukseen järjestelmään kuuluvilla ruuveilla.
Ohutrappaus voidaan tehdään suoraan Aquapanelin
pintaan.

Tuotteet toiminnassa
Nurmijärvelle on toimitettu ensimmäinen jo talotehtaalla AquaPanel Outdoor -levyistä
koottu Vaajatalo. Talo saa ulkorappauksen suoraan levyn pintaan kesäkuussa.

Koska rappauksen voi tehdä vain kesäkuukausina, altistuu
talo talven yli odotellessaan kosteudelle. Silloin julkisivurakenteen tuulettuvuus saa erityisen suuren painoarvon.
Rakenne on auki sokkelin kohdalta, joten ilma virtaa siellä
rakenteiden välissä. Näin mahdollinen sisään pääsevä kosteus tuulettuu jatkuvasti.

Tuulettuva rakenne
ehkäisee homeongelmat
Aquapanelia käytetään Suomessa pääasiassa pientalo- ja
kerrostalorakentamisessa, mutta Salmi kertoo, että KeskiEuroopassa ja erityisesti Ruotsissa, jossa valtaosa pientaloista rapataan, sen monikäyttöisyyttä on osattu hyödyntää paremmin. Yhtenä sovelluskohteena voisi levyn hyvän
säänkestävyyden ansiosta olla vaikkapa merenrantarakentaminen. Levyn ominaisuudet vastaavat hyvin myös ilmastonmuutoksen myötä haasteellisimmiksi muuttuneisiin
sääolosuhteisiin.
Aquapanel Outdoor ei suinkaan ole uusi keksintö, vaan
10 vuotta vanha tuote, jonka Knauf-konserni lanseerasi pohjoismaihin nelisen vuotta sitten. Ruotsissa viime
aikoina otsikoihin nousseet uusissa puurunkoisissa taloissa
havaitut homeongelmat ovat saaneet myös ruotsalaiset
siirtymään yhä enenevässä määrin eristerappauksesta tuulettuvaan levyratkaisuun.

Levyt kiinni jo talotehtaalla
Finndomo käyttää Aquapanel Outdoor -järjestelmää
tuotannossaan. Myyntiyksikön päällikkö Esa Mäkinen
Finndomolta vastaa Vaajatalojen myynnistä. Teollisuuden

näkökulmasta Aquapanel on hänen mielestään erinomainen vaihtoehto, jonka myötä Finndomo voi tarjota rakentajalle laajemman valikoiman vaihtoehtoisen julkisivuratkaisun muodossa. Finndomo onkin ottanut järjestelmän
osaksi valikoimaansa.

”Ruotsissa on viime
aikoina noussut
otsikoihin uusien

Mäkinen kertoo teollisesti toimitettavien talojen julkisivukysynnän painottuvan puuverhoiluun. Teollisesti toimitettavista taloista on kaksi kolmasosaa puuverhoiltuja.
Kolmasosa julkisivuverhoiluista jakautuu tiiliverhoilun ja
rappauksen kesken.

puurunkoisten talojen
homeongelmat,
jonka myötä myös

Aquapanel Outdoor -levyjä on ryhdytty liittämään elementtitaloihin jo talotehtaalla. Syyskuussa Nurmijärvelle
toimitettiin ensimmäinen talotehtaalla Aquapanel -levyistä
koottu Vaajatalo. Talo on odottanut talven yli rappausta,
joka on määrä tehdä kuluvan kesäkuun aikana.

ruotsalaiset ovat
siirtymässä tuulettuvaan
levyratkaisuun.”

Aquapanel Outdoor -järjestelmällä tehty julkisivu on
kevyempi, mutta sillä saadaan vaihtoehtoja julkisivun
toteutukseen. Mäkinen arvelee järjestelmän mahdollistavan jopa uudenlaisen arkkitehtuurin, kun kovasti kysyttyihin moderneihin talomalleihin on vielä mahdollista yhdistää rapattu julkisivu.
Aquapanel -järjestelmästä on tullut Finndomolle myös
vientituote. Finndomo tekee taloja Baltiaan ja Venäjälle
materiaalitoimituksina, jolloin levy kiinnitetään työmaalla
talon seinään.
- Olemme rakentamassa Pietariin messuille kaikkiaan
kaksitoista taloa, joista kolme toteutetaan Aquapanel
Outdoor -järjestelmällä. Tuotteella on vahvaa potentiaalia myös Venäjän ja Baltian markkinoilla. Rapatulla julkisivulla on siellä suuri kysyntä, Mäkinen kertoo.
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Referenssi

Olkiluodossa ei tuhlata virtaa
Teksti: Marjo Rautvuori
Kuvat: Hannu Huovila

Espoon Lattiapinnoitteen erikoisauto pumppaa kipsimassaa lattiaan joka päivä
jossakin. Kevättalvella pumput työstivät laadukasta lattiapohjaa Olkiluodon
ydinvoimalan varastoalueen uudisrakennuksessa.
Kipsimassa on Espoon Lattiapinnoite Oy:n toimitusjohtaja
Jussi Peltosen mielestä ideaalinen tasoitemateriaali varsinkin silloin, kun asennetaan lattialämmitys.
- Itsetasoittuva pumpputasoite levittyy niin tasaisesti, ettei
sitä tarvitse paljon miesvoimin auttaa. Asennustyötavat
eivät juuri eroa muiden pumpputasoitteiden työtavoista.
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Yrityksessä on kokemusta kipsimassan pumppauksesta jo
vuodesta 2000 asti.
- Kipsi on materiaalina entistä suositumpaa. Sen selkeinä
etuina ovat kutistumattomuus ja hyvä lämmönjohtokyky.
Kipsimassan käyttö on myös edullista, Peltonen toteaa.

Referenssi

Olkiluodon ydinvoimala-alueen saneeraus- ja laajennushanke valmistuu vuonna 2009.

Olkiluodon uuden varastorakennuksen 900
neliön toimisto- sekä sosiaali- ja taukotiloissa
käytettiin Knaufin FE 80 -kipsimassaa.

Turvallisuutta, laatua
ja kustannustehokkuutta
Työn alla oleva Olkiluodon ydinvoimalaitoksen varastoalueen uudisrakennus on osa suurempaa saneeraus- ja
laajennushanketta. Projekti sisältää varastorakennusten
laajennusta, kunnossapidon korjaamon tilojen saneerausta ja laajennusta sekä erillisen suurien komponenttien
varaston rakentamisen.

- Tasoitus sujui helposti ja jäljestä tuli sileää. Työ olisi luonnistunut, vaikka olisi ollut pikkupakkanenkin. Sitä ei kuitenkaan tänä talvena tarvinnut kokeilla, Kylä-Kaila kertoo.

Töiden on tarkoitus valmistua vuonna 2009. Varastorakennus on otettu jo osittain käyttöön.

Lattiapinnoitteina käytettiin muovimattoa ja pesutiloissa
laattaa.

Rakentaminen on osa voimalaitoksen pitkäjänteistä infrastruktuurin kehittämistä. Työstä vastaa projektijohtourakkana Skanska Talonrakennus Oy yhdessä Teollisuuden
Voima Oyj:n kanssa.

- Tässä kohdassa tekijät aina kiittävät hyvästä pohjatyöstä.
Kutistumattomuus on myös suuri etu ja viimeistely oli
helppoa, Kylä-Kaila kertoo tyytyväisenä.

Kaksikerroksisessa rakennuksessa on yhteensä 7 000
neliömetriä. Lattialämmitys ja Knaufin kipsimassa FE 80
kattaa yläkerroksen tiloista noin 900 neliötä. Siellä sijaitsevat toimisto sekä sosiaali- ja taukotilat.

Kuudennes Suomessa
käytetystä sähköstä

”Pienellä
lattiatasoitemäärällä

Kun pienellä lattiatasoitemäärällä saatiin tasainen jälki, säästettiin kustannuksissa ja työ myös eteni ripeässä tahdissa.

saatiin tasainen
jälki, säästettiin
kustannuksissa ja

- Vesikiertolattiaputket on asennettu ontelotasojen
päälle. Lämpöputkiston päälle suositellaan 30 millimetrin kerrosta kipsimassaa. Massan käyttö oli siksi tässäkin
kohteessa toimiva ratkaisu. Työ pystyttiin toteuttamaan
alkuperäissuunnitelman mukaisesti ja myös kustannukset
pysyivät kurissa, kuvaa vastaava mestari Eerik Kylä-Kaila
Skanska Talonrakennuksesta.

Pinnoittajat kiittävät tasaisuudesta

työ myös eteni
ripeässä tahdissa.”

Teollisuuden Voima Oyj omistaa ja käyttää Eurajoen
Olkiluodossa kahta ydinvoimalaitosyksikköä, Olkiluoto 1
ja Olkiluoto 2. Uusi ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3
on rakenteilla. Sen sähköntuotannon pitäisi alkaa vuonna
2011.
Olkiluodon laitos on toiminut jo yli 25 vuoden ajan erittäin varmasti ja luotettavasti. Molempien yksiköiden käyttökertoimet ovat olleet lähes koko laitoksen toiminnan
ajan kansainvälistä huippuluokkaa. Kummankin yksikön
nykyinen nettotuotantoteho on 860 MW, ja yhdessä ne
tuottavat runsaat 16 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä.

Kipsimassaa pumpattiin Olkiluodon uuden rakennuksen
lattialämmitteiseen pintaan 70 millimetrin paksuudelta.
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Henkilökuva

Kippari ja myyntijohtaja: kumpikin luotsaa veneen hyvän miehistön avulla perille. Jokaisella tiimissä on oma tärkeä tehtävänsä.

Laiva on lastattu kipsillä
Teksti: Minna Salmi
Kuvat: Matti Rajala

Kipsilevyt ovat löytäneet paikkansa suomalaisessa rakentamisessa. Myyntijohtaja Jari
Berglund ennustaa myös kipsilaastien lyövän lopullisesti läpi seuraavan viiden vuoden
aikana. Mittariin pyörähti juuri kymmenes vuosi Knaufin palveluksessa.
Paljon on muuttunut kuluneen kymmenen vuoden aikana,
jotka Jari Berglund on työskennellyt Knaufilla. Kehityksen
suunta tiivistyy tehokkuuden lisääntymiseen.
- Jo työmaatoiminta on muuttunut. Kaikkea tavaraa ei
enää toimiteta kerralla, vaan sen sijaan pienissä erissä
rakennuskohteen edistyessä. Tukkuliikkeiden rooli logistiikkapalvelun tarjoajana ja sitä kautta tärkeänä rakennustarviketeollisuuden yhteistyökumppanina korostuu ja suorat tehdastoimitukset vähentyvät, Berglund summaa.
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Jari Berglund on tehnyt pitkään töitä sekä urakointi- että
myyntipuolella. Hämeenlinnan teknillisestä koulusta rakennusmestariksi valmistunut Berglund ehti ennen Knaufille
siirtymistään olla mukana muun muassa Nokian vanhan ja
uuden pääkonttorin rakentamisessa.
Myyntityö oli luonnollinen jatke urakoinnille. Aluemyynnistä tuoteryhmäpäälliköksi ja lopulta myyntijohtajaksi kulkeneella Berglundilla on omakohtainen kokemus rakentamisen tarpeista ja käytännöistä. Myyntijohtajan työssä
tästä on suuri apu: tietää mistä puhutaan.

Henkilökuva

Mahdollisuuksien maa
Knaufin toiminta Suomessa lähti kipsilevyistä, nyt kasvu
keskittyy myös laasteihin ja alakattoihin. Berglundin mukaan
asiakkaat ovatkin löytäneet koko Knauf-kokonaisuuden
hyödyntämisen. Alkuaikoina Suomessakin myytyjä, kotirakentajille tarkoitettuja Knaufin tuotteita kuten saneerauslaasteja, saumalaasteja, silikoneja ja puhdistusaineita myydään Euroopassa, mutta Suomessa jakeluketjusta puuttuu
riittävän suuri ja aktiivinen yhteistyökumppani.
- Knaufilla on Suomessa vielä paljon käyttämättömiä
mahdollisuuksia, vaikkapa eristeet, mutta hiljaa hyvä
tulee. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Suomestakin
saa lähes kaikki samat tuotteet kuin emoyhtiöltämme
Saksassa, Berglund sanoo.

Myös rakentamistekniikka on kehittynyt kymmenessä
vuodessa paljon. Osaltaan myös ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että muualla Euroopassa yleisesti käytetyt tuotteet ja menetelmät todetaan hyviksi Suomeenkin.
Suurimpana tulevana haasteena Knaufille Suomessa
Berglund pitää kipsilaastin käytön kasvamista. Kipsilaastia
ei nähdä enää pelkkänä paikkausmateriaalina, vaan yleisesti käytettynä kivirakenteiden pinnoitteena muun maailman tapaan. Kipsi tunnetaan jatkossa muustakin kuin
kipsilevystä.

”Kipsi tunnetaan
jatkossa muustakin
kuin kipsilevystä.”

- Muutos tulee tapahtumaan viiden vuoden
sisällä, Berglund ennustaa.
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Ajankohtaista

Kesäyön unelma. Noin 40 prosenttia Suomen mökkikannasta vaatii pian peruskorjauksen.

Kesä = mökki
Teksti: Kirsi Gimishanov

Mökkien määrä Suomessa on kasvanut 1960-luvulta lähtien viisinkertaiseksi ja tällä hetkellä niitä on jo puolisen
miljoonaa. Noin 40 prosenttia kesämökeistä on yli 30
vuotta vanhoja ja piakkoin peruskorjauksen tarpeessa.
Samanaikaisesti mökkeilyn luonne on muuttunut. Niillä
vietetään yhä enemmän aikaa, kaikkina vuodenaikoina.

”Mökin peruskorjaukseen
vaikuttaa se, kuinka
suuren osan vuodesta
aikoo mökillään

Kesämökkien varustelu on lisääntyneen käytön myötä
parantunut. Yhä useammassa uudessa kesämökissä on
esimerkiksi jo sähkölämmitys. Lomalla halutaan vaivattomuutta, mutta toisaalta myös ympäristötietoisuus nostaa
voimakkaasti päätään. Miten kesämökin peruskorjaaminen tehdään mahdollisimman kestävästi ja ympäristöystävällisesti, mutta kuitenkin nykypäivän mukavuudenhaluisen ihmisen vaatimuksiin vastaten?

viettää.”
Ympäristöministeriön yliarkkitehti Anne Jarva sanoo,
että yksiselitteisiä ohjeita on vaikea antaa. Ennen kaikkea
mökin peruskorjaukseen vaikuttaa se, kuinka suuren osan
vuodesta ja minä vuodenaikoina aikoo mökillään käydä, ja
kuinka paljon on sen varustetasoon valmis sijoittamaan.
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Tehokkuutta tilanhallinnalla
Lämmitys vaikuttaa mökillä moneen asiaan. Jos mökillä ei
asuta jatkuvasti, eikä siellä ole pakkasessa vahingoittuvia
kodinkoneita, peruslämmön ei tarvitse olla korkea. Jos
on jo muutenkin tekemässä julkisivuremonttia ja viettää
mökillään aikaa ympäri vuoden, on hyvä harkita myös
lämmöneristyksen parantamista.
Energiatehokkuuteen voidaan Jarvan mukaan vaikuttaa
myös tilan hallinnalla. Kesämökkien peruskorjausten yhteydessä alkavat kunnostajan mielessä usein väikkyä myös
mahdollisuudet lisäneliöihin. Perhe on ehkä kasvanut
vuosien varrella tai mökille saattaa kerääntyä sukulaisiakin.
Jarva neuvoo harkitsemaan, olisiko lisärakennus järkevä
vaihtoehto vanhan mökin laajentamiselle. Lisärakennusta
voi lämmittää vain tarpeen vaatiessa ja siten ottaa joustavasti käyttöön lisätilan tullessa ajankohtaiseksi. Yhtä huolellisesti tiivistettyä kesämökkiä on huomattavasti edullisempi lämmittää, kun voi ottaa lisätilan käyttöön vain
tarpeen vaatiessa.

Teksti: Minna Salmi
Kuvat: Aaro Kajaste

Ajankohtaista

Alkeellista, mutta ylellistä
Päijäthämäläisessä saaressa nököttää yksi Suomen puolesta
miljoonasta kesämökistä. Vaikka vasara viuhuu ahkeraan, ei tästä
kesäkodista tule koskaan viimeisimpien villitysten trendimökkiä.
Heikki ja Marita Salmi vaihtoivat kuusi vuotta sitten asuntovaunun kesämökkiin. Orimattilalaisessa saaren puolikkaassa odotti myyrien myllertämä
heinikko ja vuosia käyttämättömänä seissyt mökki. Mökin oli rakentanut
paikallisen villatehtaan insinööri vuonna 1956.
Vaikka mökistä ei ole tarkoituskaan tulla talviasuttavaa, on kesäkoti vaatinut paljon puhdetöitä. Kaksi ulkoseinää on lämmöneristetty uudelleen,
samalla on uusittu ulkoverhoilu. Savupiipun vesikaton yläpuolinen osa on
muurattu uudelleen, seurakseen se on saanut tarvittavan sähkön tuottavat
aurinkopaneelit.

Kuivanapitolämmitys suojaa
kosteudelta
Tutkija Juhani Heljo Tampereen teknillisestä yliopistosta
on ollut mukana tutkimushankkeessa, jossa kartoitetaan
energiatehokkaita vaihtoehtoja kesämökkien yleistyneelle sähkölämmitykselle. Hän muistuttaa tarkoittavansa
nimenomaan perinteisiä kesämökkejä, ei järven rannalle
sijoitettuja, täysin varusteltuja omakotitaloja.

Heljo puhuu kuivanapitolämmityksestä, jonka ajatuksena
on pitää mökin sisätilan lämpötila koko ajan korkeammalla kuin ulkotilan. Kuivanapitolämmitys vähentää sähkönkulutusta kylmällä, sähköpiikkien aikana, mutta estää
sisätilan suhteellisen kosteuden nousemisen liian korkeaksi ja pitää näin mökin kuivana. Peruslämpötila voi
pudota kovien pakkasten aikana miinuksellekin. Heljon
mielestä lämmityksen ylläpitäminen jatkuvasti tietyssä
lämpötilassa on turhaa kulutusta. Se ei myöskään poista
mökinomistajalta huolta mahdollisesta sähkökatkoksesta
ja sen seuraamuksista.
Myös mökkivierailujen ajankohta vaikuttaa lämmitystavan
valintaan. Jos mökillä käynnit sijoittuvat syksyyn tai kevääseen, voi esimerkiksi ilmalämpöpumppu olla Heljon mielestä hyvä vaihtoehto.

Takka on vaihdettu varaavaksi uuniksi ja ullakolle on rakennettu uusi ulkoportaikko. Myös kuisti on tehty uusiksi. Viime kesänä uusittiin rantasaunaa
kannattelevat pilarit ja saunan kuisti. Pihalle on kohonnut pieni puuliiteri
ja kuivakäymälä. Salmien kesäkoti on hyvä esimerkki useita suomalaisia
mökinomistajia odottavista korjaustöistä.
- Välipohjan eristeet pitäisi vaihtaa nykyaikaisemmiksi. Yläkerta on toistaiseksi rakentamaton ja eristeet pitäisi vaihtaa sielläkin. Lähes kaikki ikkunat
on vaihdettu, mutta se johtuu varkaiden tihutöistä, mökin isäntä kertoo.

1950-luvun mukavuuksilla
Moisen listan jälkeen miettii, jääkö tällä mökillä ollenkaan aikaa rentoutumiseen ja nauttimiseen. Pieni puuhastelu kuulemma ajaa tämänkin asian.
- Täällä eletään yhtä alkeellisesti kuin mökin valmistuttua. Nykymökeissä
on liian korkea varustelutaso muutenkin. Vain aurinkokenno ja kaasujääkaappi on hankittu lisävarusteiksi, ne riittävät meille, Heikki Salmi naurahtaa.
Aurinkokennot mahdollistavat yölamput lukemista varten, siinä on tarpeeksi luksusta. Yksi asia kuulemma vielä puuttuu.
- Haluaisin tänne kahvinkeittimen, Marita Salmi muistaa.
Sellainen ylellisyys kai sallittakoon.
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Akustiikka

Danolinen
akustiikkakäsikirjat
on otettu ilolla vastaan.
Teksti: Minna Salmi
Kuvat: Danoline

Akustiikka ei
kumoa luovuutta

ympäristöä. Sokeilla ihmisillä ei esimerkiksi ole muuta
vaihtoehtoa kuin päätellä tilan arkkitehtuuri akustiikan
perusteella, Ipsen sanoo.
Eric Ipsen on itsekin arkkitehti, joten aihe on tuttu. Hän
haluaa haastaa arkkitehdit miettimään työn lopputarkoitusta. Jos keskitytään rakennuksen ja tilojen ulkonäköön,
tiloihin muuttaa todennäköisesti tyytymättömiä käyttäjiä.
Samassa rakennuksessa voi myös olla useita eri käyttöön
tarkoitettuja tiloja. Tällöin vaaditaan entistä tarkempaa
suunnittelua.

Arkkitehtien ja insinöörien yhteisenä tavoitteena on tarkoitustaan
palveleva tila. Akustiikan huomioiminen on yksi suunnittelun
perustekijöistä. Nykytekniikalla akustiikka ja luova suunnittelu
voivat kulkea käsikädessä. Yhteinen kieli arkkitehdeille

ja insinööreille

”Tavoitteena on

Danoline on tuottanut uuden akustiikkakirjasarjan, joka
auttaa arkkitehteja ja akustikkoja löytämään yhteisen sävelen parhaan akustiikan luomiseksi. Danolinen suunnitteluja kehityspäällikkö Eric Ipsen kertoo, että tavoitteena on
ollut tuoda numero- ja luova maailma yhteen.

ollut tuoda numeroja luova maailma
yhteen.”

- Siinä missä akustikot ovat erikoisasiantuntijoita, arkkitehtien tehtävänä on toimia yleisasiantuntijoina. Tämä asettaa haasteita näiden ammattikuntien keskinäiselle kommunikoinnille, Ipsen sanoo.
Laatua on vaikea mitata numeroilla. Ipsen sanoo, että
käsikirjat palvelevat parhaiten juuri tässä kohtaa: sarjassa
kerrotaan akustiikan lähtökohdista ja opastetaan miten
toimia niistä käsin.
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Eric Ipsen muistuttaa kuitenkin, ettei akustiikan huomioiminen tarkoita luovuuden loppua. Päinvastoin.
- Arkkitehtien ei tarvitse tyytyä tuoteluetteloiden sisältöön. Hauskinta meillekin on kun toteutetaan kohteita,
joissa luovuus on huipussaan. Arkkitehdit voivat esittää
toivomuksia, joita me pyrimme parhaamme mukaan
toteuttamaan, Ipsen sanoo.
Danolinen akustiikan käsikirjasarja ei ole ensimmäinen
lajissaan. Ruotsalaisen akustisen standardin uusiminen
innoitti osaltaan keräämään tietoa ja kokemuksia yhteensä
kolmen kirjan kansiin.

Tilankäyttö ohjaa työtä

- Uudet käsikirjat tuovat uutta tietoa alalle ja pyrkivät oikaisemaan harhakäsityksiä, joiden tiedämme vallitsevan ja
häiritsevän insinöörien ja arkkitehtien työtä, kertoo Vesna
Hodzic-Mehic, Danolinen markkinointikoordinaattori.

Toinen tärkeä seikka, joka innoitti kirjoitustyöhön, on
akustiikan unohtuminen tilojen perussuunnittelussa. Jotta
tila palvelisi käyttötarkoitustaan, akustiikka on otettava
huomioon osana kokonaisratkaisua.

Kirjat auttavat myös sisustussuunnittelijoita hahmottamalla huonekalujen vaikutusta huoneen äänimaailmaan.
Vesna Hodzic-Mehic kertoo, että kirjasarjan kirjoittajille
on jo satanut positiivista palautetta.

- Toimistotilan akustiikan on oltava erilainen kuin kirkon.
Kun ihminen astuu sisälle tilaan, hän odottaa tiettyä ääni-

- Kirjat ovat onnistuneet tuottamaan ahaa-elämyksiä, naurahtaa myös tyytyväinen Eric Ipsen.

Uutiset

Usein
esitettyjä
kysymyksiä

Tuuletusongelmat puhuttavat jälleen
Ruotsissa kosteusongelmiin johtanut eristerappaus on puhuttanut asiantuntijoita ja mediaa. Aiheeseen pureuduttiin myös

Meillä on 6m korkea olohuone ja huoneessa
kaikuu. Onko teillä kattoon asennettavia akustiikkalevyjä, joilla ongelman saisi ratkaistua?
Kyllä, meillä on useita ratkaisuja rakenteesta riippuen. Akustiset ratkaisut ovat aina yksilöllisiä ja
parhaimmat neuvot saat alakatto-osastoltamme
puhelinnumerosta 09-476 400.
Kutistuuko kipsilaasti paksuina kerroksina?
Kipsin mainio ominaisuus on juuri sen kutistumattomuus. Tämä mahdollistaa jopa yhdellä kertaa
tehtävät 50 mm kertatäytöt.

Pohjoismaisilla rakennuspäivillä. Ilmastonmuutos tulee lisäämään
Suomessakin rakennusten kosteusrasitusta.
Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan ulkoverhouksen takana oleva tuuletusväli on suositeltavin vaihtoehto rakenteen kosteusteknisen toimivuuden kannalta. Tuuletusvälin
tehtävä on poistaa kosteutta, estää veden kulkeutuminen ja pitää ulkoseinärakenteen
ulkopinta ulkoilmaa lämpimämpänä. Tuulettumattomiakin rakenteita voidaan rakentaa,
mutta niissä suositellaan käytettävän kosteutta kestäviä materiaaleja.
Ruotsissa eristerappaus on yleinen rakennus- ja korjaustapa myös puurunkoisissa
rakennuksissa ja kerrostaloissa. Toisin kuin Suomessa Ruotsissa pääosa eristerapattujen
kerrostalojen julkisivuista on puurunkoisia. Näissä kosteusriski kasvaa selvästi, kun suoraan tuulensuojalevyn päälle kiinnitetään eristerappaus ilman tuuletusrakoa. Suomessa
tällaista tuulettumatonta julkisivurakennetta ei suositella puurunkoisissa kerrostaloissa.
Meillä kerrostalojen ulkoseinärakenteiden sisäkuorena onkin lähes poikkeuksetta tiivis
betonielementti, jonka vesihöyrynvastus on jopa 300-kertainen rappauspintaan verrattuna. Tämä estää hyvin sisäpuolisen kosteuden kulkeutumisen seinärakenteeseen.

Katse rakenteisiin
Kosteusongelmien syynä on yleensä puutteellisesti suunnitellut ja toteutetut rakenteet.
Kosteuslähteitä voivat olla mm. eristeiden kastuminen ennen julkisivupinnoitetta, rakennusaikainen kosteusrasitus sekä viistosade. Myös rakennusvirheet vaikuttavat vaurioiden
syntyyn: huonot pellitykset, kiinnitykset ja läpiviennit saattavat kastella lämmöneristeen
eikä seinärakenne pääse kuivumaan ilman tuuletusrakoa. Erityisesti liitoskohdat ja läpiviennit tulee tiivistää huolellisesti ilmavuotojen ehkäisemiseksi.
Rappauksen lämpö- ja kosteusliikkeet saattavat aiheuttaa pinnan halkeilua.
Rakenteeseen tuleekin tehdä tarvittaessa riittävästi liikuntasaumoja. Myös rappauslaastien pakkasenkestokykyyn on tärkeä kiinnittää huomiota.

Aquapanel torjuu kosteuden
Aquapanel-julkisivujärjestelmä on hyvä ja toimiva ratkaisu julkisivujen rappaukseen.
Tuulettuvana rakenteena ulkopuolinen kosteus ei pääse rakenteeseen saakka ja
mahdollinen sisäpuolinen kosteus haihtuu tuuletusraon kautta vapaasti pois.

Mikä on Knaufin suositus kipsilevyjen saumaamiseen kuivissa tiloissa?
Suosittelemme kipsilevyjen saumaamiseen käytettäväksi paperinauhaa ja Knauf Readygips -saumatasoitetta. Knauf Readygips on tuote, joka sisältää
noin 80 % kipsiä. Rakenteesta saadaan yhtenäinen ja halkeilematon, kun kipsilevyt saumataan
Readygips-saumatasoitteella.
Meillä pumpattiin lattiat FE 80 -pintalattiamassalla. Kylpyhuoneeseen asennettiin vesikiertoinen lattialämmitys ja putkien päälle pumpattiin FE 80 -pintalattiamassaa niin, että putken
päällä kerrosvahvuus on 30 mm. Tilaan pitäisi
nyt valaa kallistukset. Mikä on Knaufin suositus
kyseiseen tilanteeseen?
Kallistukset voi tehdä FE 80 -pintalattiamassan
päälle huolellisen pohjustuksen jälkeen. Lattia
pohjustetaan kipsialustalle soveltuvalla pohjusteella. Pohjusteen päälle kallistukset voi valaa
soveltuvalla oikaisutasoitteella.
Näin työmaalla lattian tekoa kipsistä pumppaamalla. Homma kävi kätevästi ja minulla heräsi
ajatus olisiko minusta lattiapumppariksi. Olen
tehnyt pääasiassa betoni- sekä muuraus- ja
laattatöitä. Kuinka kalliita koneet ovat ja voiko
niiden käyttöön saada koulutusta?
PFT-koneen ostaessa saa aina henkilökohtaisen
koulutuksen koneen käyttöön kädestä pitäen, niin
että työ lähtee varmasti sujumaan. Hinnat määräytyvät laitteen mukaisesti.
Tarkemmat tuotetiedot ja asennusohjeet
löytyvät Knaufin nettisivuilta www.knauf.fi
tai neuvonnasta puh. 09-476 400.
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Vaativaan rakentamiseen

– Knauf KXT 9 -tuulensuojalevy

KTX 9 -levyssä on erikoiskäsitelty kipsiydin sekä
kostean ulkoilman rasituksia kestävä pintamateriaali.

Entistäkin parempi Knauf-tuulensuojalevy
Knauf KXT 9 on uusi, entistä parempi tuulensuojalevy, joka
on suunniteltu erityisesti tulevaisuuden Suomen kosteisiin
talviolosuhteisiin. Se pitää viimat tehokkaasti kotisi ulkopuolella
– mahdollistaen kuitenkin rakenteen luonnollisen hengittävyyden.
Maailma muuttuu.
Rakentamisessa suunnan näyttää Knauf.

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

