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Suomalaisten mökkeily on viime vuosina kasvanut huimaa 
vauhtia, eikä kasvun loppua näy. Vapaa-ajan asunto on 
myös useille rakennusalan ammattilaisille yksityiselämän 
rakennustyömaa.

Tilastokeskuksen mökkibarometri kertoo tiukkaa faktaa 
mökkien varustelun kiihtymisestä. Lähes jokaiselta mökiltä 
löytyy nykyisin televisio ja suihku, ja kodinkoneiden määrä 
on kasvanut hurjasti muutamassa vuodessa. Kesämökkien 
rakentamiseen ja remontoimiseen käytettiin viime vuo-
den aikana yhteensä 860 miljoonaa euroa. Voisikin väit-
tää, että mitä varustellumpi vapaa-ajanasunto on, sitä 
enemmän myös sen yleiskuntoon kiinnitetään huomiota. 
Lisäksi yhä useammin mökki halutaan pitää ympärivuoti-
sessa käytössä, mikä asettaa rakennuksen kunnolle omat 
vaatimuksensa. 

Nykymökkeily vaatii rakentajalta entistä enemmän. Vapaa-
ajan asuntojen rakentamisessa ja remontoinnissa täytyy 
muistaa tehdä materiaalivalinnat huolellisesti; ne vaikutta-
vat vapaa-ajanasunnon koko elinkaareen. Huolto ja kun-
nossapito on syytä suunnitella heti kättelyssä toimimaan 
helposti ja tehokkaasti. Lisäksi mökkirakentamisen eri-

tyisvaatimuksiin lukeutuvat paitsi turvallisuusseikat myös 
kosteus- ja homevaurioiden ehkäisy. Niinpä myös kesän 
pienissä ja suurissa rakennus- ja remontointikohteissa on 
hyvä pitää mielessä oikeat rakenneratkaisut, jotta näiltä 
ongelmilta vältytään. Knaufi n kipsituotteiden hyviä omi-
naisuuksia voidaan tehokkaasti hyödyntää myös vapaa-
ajan asunnoissa.

Vaikka vapaa-ajan asunnot vaatisivat millaisia mullistuksia 
tahansa, muistetaan kuitenkin myös uittaa varpaita jär-
vessä ja nauttia Suomen kesästä.

Rentouttavaa kesää,

Kai Nurmi
toimitusjohtaja
Knauf

Yksityiselämän
rakennustyömaa
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Referenssi

Keskus erottuu edukseen muista myös suunnittelultaan ja 
materiaalivalinnoiltaan.

– Henkilökohtaisesti minua ilahduttaa Skanssissa se, ettei 
se ole ympäristöltään suljettu kaupantekokone, vaan suu-
ret lasi-ikkunat avautuvat ympäristön kauniisiin metsiköi-
hin, arkkitehti Hanna Euro Arkkitehtitoimisto Pekka Helin 
& Co Oy:stä kertoo. 

Jopa marketin kassajonossa seisova asiakas voi vuoroaan 
odottaessa ihailla vastapäistä metsämaisemaa, mistä Euro 
on saanut kuulla erityisen myönteistä palautetta. 

Jo ideointivaiheesta lähtien keskuksen suunnittelussa on 
pidetty tärkeänä inhimillisyyttä. Rakentamisessa tämä 
näkyy mielenkiintoisina ja vaihtelevina arkkitehtonisina 

Luonto lumoaa 
shoppailijan Skanssissa

Huhtikuussa ovensa Turun itäosassa avanneessa 
kauppakeskuksessa on luonnetta. Skanssi ei sijaitse tyhjällä pellolla 

moottoritien päässä. Ostoskeskuksen edusta täyttyy lähialueilta 
paikalla poljetuista pyöristä. 

ratkaisuina. Pienet sisäaukiot muistuttavat suurien lasisei-
nien ansiosta ulkotiloja. Kahvilat ja ravintolat tuovat näille 
pienille toreille tuolinsa ja pöytänsä kuin minne tahansa 
kadunvarsille. 

Historiallisia tunnelmia

Itäisen kaupanteon keskuksena jo kauan Turussa pidetty 
alue on antanut Skanssihankkeella jatkuvaa myötätuulta. 
Tulevaisuudessa keskusta tulee ympäröimään myös laajat 
asuinalueet puistoineen ja pelikenttineen. 

Uuden suunnittelussa on kuitenkin haluttu toistaa histo-
riallisen vanhan kaupungin leimaa. Vaikka teknisesti raken-
tamisessa on käytetty viimeisimpiä teknisiä ratkaisuja, niin 
materiaalit peilaavat perinteitä. Euro kertoo esimerkkeinä 
rakennuksen ulko- ja sisäseinäpinnoista. Keskuksen julki-
sivuilla näkyvä käsintehty ruukintiili, jonka muuraamisessa 
ei ole käytetty saumarautaa, on perinteisen tiiliseinän 
oloista. Erityisyyttä lisäävät myös rosoiset rappauspinnat, 
joita on näkyvissä sisäaukioiden seinäpinnoissa. 

Teksti: Jutta Kajander
Kuvat: Päivi Kosonen



Tyylikkäät ja siisti alakatot 
lisäävät osaltaan Skanssin 
rauhallista tunnelmaa.
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Referenssi

Tyyliä lattioista kattoon

Viimeisintä rakennusalan osaamista edustaa myös raken-
nuksen lattioiden työstö. Skanssin noin kolmen hehtaarin 
lattiapinnat toteutettiin pintavaluna Knauf FE 80 -lattiata-
soitteella. Arkkitehti Euro tutustui materiaaliin ensimmäi-
sen kerran tässä rakennusprojektissa ja kertoo kuulleensa 
siitä pelkkää hyvää.

– Olen ollut todella tyytyväinen tähän tasoitteeseen, koska 
kipsi on materiaalina elämätön ja pysyy hyvin kiinni. Siinä 
ei ole liikettä kuten betonissa ja siksi pinnoitusvaiheessa ei 
tule jälkitöitä. Letkusta ruiskutettavan kipsin kanssa päivän 
työsuorituksetkin ovat suurempia, Ari Laanti urakoitsijana 
toimineesta Hartela Oy:stä vahvistaa.

Knaufi lta niinikään toimitetuista Solopanel-alakattolevyistä 
on myös saatu hyvää palautetta keskukseen tutustuneilta 
vierailijoilta. 

– Osittain on käytetty umpinaista ja osittain rei’itettyä 
levyä. Ne ovat siistit ja tyylikkäät. Kokonaisuudessaan katto 
luo Skanssiin rauhallista tunnelmaa, Euro sanoo. 

Koiriakin on ajateltu
 
Skanssin kauppakeskusjohtaja Kirsi Keskitalo kertoo, 
että keskuksessa kävi avajaisviikonlopun aikana n. 110 
000 asiakasta. Monet liikkeet tekivät tuolloin myyntien-
nätyksiä. Muutoin kävijämäärät ovat vastanneet ennakko-
odotuksia. 
 
– Erityislaatuista Skanssissa on luonnonläheisyys. Tilat ovat 
avaria ja siistejä, toteaa Keskitalokin.
 
Skanssista löytyy nykykauppakeskusten tapaan runsaasti 
muotiliikeitä ja ravintolamaailma, josta saa tilata vatsan-
täytettä sushista pitsaan. Lapsille tiloista löytyy sisäleikki-
puisto eikä koiriakaan ole unohdettu. Ihmisen paras ystävä 
voi viettää hetken ulkoalueelta löytyvällä lukittavalla koira-
parkilla, jossa on aina tarjolla raikasta vettä.

Asemakaavaa odotellessa

Arkkitehti toivoo, että Skanssin alueelle kehittyy toi-
miva kaupunginosa, jossa asunnot, palvelut ja työpaikat 
ja palvelut nivoutuvat viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Hän 
on iloinen, että jo nyt lähialueen ihmiset tulevat paikalla 
pyörällä, mutta haluaisi, että yhä useammat asiakkaat liik-
kuisivat päivittäiset matkansa kävellen, pyörällä tai julkisilla 
kulkuneuvoilla. 

– Odotan toiveikkaana asemakaavan valmistusta ja sitä, 
että asuntokortteleiden rakentaminen käynnistyisi toden 
teolla, Euro toteaa.



Kaikki kipsistä
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Kun rakentamisessa tai remontoinnissa tulee eteen kysy-
myksiä, suuntaa moni askeleensa tietokoneelle ja kirjoit-
taa kysymyksensä jollekin Internetin keskustelupalstalle. 
Vastaajana harvoin on alan ammattilainen, joka osaisi 
ottaa huomioon kohteen ja rakennusmateriaalien keski-
näisen vaikutuksen ongelmaan. Todennäköisimmin kysy-
mykseen vastaa aiemmin itse vastaavaan tai lähes vastaa-
vaan ongelmaan törmännyt rakentaja tai remontoija. 

Eräällä keskustelupalstalla nimimerkki Betonitalo pyysi 
apua betonielementtitalonsa smyygien, eli ikkunoiden ja 
ovien tasopintojen, tekemiseen käytettävän laastin valin-
nassa. Kysyjää mietitytti kipsin kovuus ja soveltuvuus 
kohteeseen. 

Kipsistä verkossa
Internetin keskustelupalstat avaavat yhä uusille käyttäjille monen-
laisia maailmoja. Asiaan kuin asiaan saa varmasti kommentteja 
ja ohjeita, asiallisia ja asiattomia, totuuspohjaisia ja perättömiä. 
Näin on myös rakentamis- ja remontointikeskusteluissa.

”Moro, aloittelin syksyllä smyygien tekoa ennen ikku-
noiden asennusta. En ehtinyt kuin pariin akkunaan, 
kunnes tuli talvi ja piti saada klasit paikoilleen. Nyt sit-
ten olisi hyvä aika alkaa tekemään smyygejä sisäpuo-
lelle. Mitä menetelmää olette käyttäneet? Voisiko joku 
kanssarakentaja kertoilla hyviä kokemuksia siisteihin 
lopputuloksiin?”

Ja näin kysymykseen vastattiin: 

”Smyygit menee heitosta laasteilla kyllä, MUTTA pitää 
olla suorat laudat ja taitoa jättää se karminpuoli myös 
tasaiseksi, jigejä voi tehdä tms... Toki sinne voi ohjurei-
takin laittaa.

Siisti suora smyygi ei kenenkään huomiota kiinnitä, 
mutta ”ropellin” näkee kaikki. Mahtu niitäkin tohon 
300 metriin, se urakka se urakka :)Kipsi on helpompi 
työstää, MUTTA en käyttäisi kuin ylä ja alasmyygeissä 
(alasmyygiin ikkunalauta), kolhuherkissä paikoissa en 
käyttäisi ilman vahvikkeita. Toki LG, LH ja kevyttasoit-
teet on keksitty. Niillä voi paikata. Paikkaatko jälki-
käteen :)”

Periaatteessa vastauksessa on paljon oikeaakin, mutta 
smyygien tekoon kannattaisi ehdottomasti käyttää kulma-
rautaa, koska sillä on helppo saada suora ja siisti kulma. 
Myös aikaa säästyy, kun molemmat sivut saa tehtyä 
samalla kertaa. Ulkokulmakin saisi samalla kulmavahvik-
keen, jos kyseessä on kolhuherkkä paikka.

Luotettava vastaus ei löydy verkosta

Toinen nimimerkki kyseli apua tuulensuojaongelmaansa.
Kysymys kuului:

”Tallainen asia askarruuttaa. Kuulin myöhemmin, että 
yhden tuulensuojalevyn tilalta oli menny vahingossa 
normaali sisäkyprokki. Onko käynyt isokin moka? 
Mitkä ovat ko. levyjen erot ja kannattaako purkaa ja 
vaihtaa tuulilevy tilalle?”

Virheellinen vastaus meni näin:

”Se on vähän paksumpi nyt, pitää huomata jos tekee 
puusta ulkoverhouksen. Itse en vaihtaisi sitä, samaa 
tavaraa se on.”

– Kyllä vain, melkein samaa tavaraahan se on, mutta kar-
tonki on tuulensuojalevyssä suunniteltu kestämään väliai-
kaista kastumista, joten normaalilevyä käytettäessä saattaa 
tulla ongelmia jos levy kastuu, Knaufi n myyntijohtaja Jari 
Berglund korjaa.

Samanlaisia esimerkkejä löytyy keskustelupalstoilta vaikka 
kuinka paljon, toiset ihan oikeita neuvoja, mutta valta-
osassa on pieniä puutteita tai suoranaisia virheitä, jotka 
saattavat aiheuttaa suuriakin ongelmia. 

– Pääsääntöisesti voisi sanoa, että paras tietämys löytyy 
aina valmistajalta ja puskaradion viesteihin kannattaisi suh-
tautua tietyllä varauksella, Berglund toteaa.

Knaufi n tuotteiden käyttöä koskeviin kysymyksiin osaa 
asiantuntevimmin tai luotettavimmin vastata tuotteen jäl-
leenmyyjä, Knaufi n aluemyynti tai tuotekehitys.

Keskustelupalstoilta löytyy myös joitakin kommentteja, 
joissa Berglund kertoo olevansa asiakkaiden kanssa samaa 
mieltä. 

”Knauf kipsilaasti on loistava myös pitkällä aikavälillä, puoli-
ilmaista, helppokäyttöistä ja pysyy varmasti. Oon tehny 
noita satoja ja toi on paras. Et pety.”
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Piilopirtistä
kakkoskodiksi
Mökkeilijät vaativat taloilta 
korkeaa laatua

Teksti: Laura Akkila
Kuvat: Kontiotuote Oy ja Plugi Oy

Ulkohuussi ja kaivosta kannettu vesi säilyttävät 
asemansa romanttisissa mökkimuistoissa, mutta 

uudet vapaa-ajan asunnot lähestyvät varustelutasoltaan 
ympärivuotiseen käyttöön sopivaa omakotitaloa. 

Vaikka suurin osa niistä rakennetaan edelleen hirrestä, 
sisätiloihin halutaan vaihtelua. Sitä saadaan kätevästi 

aikaan kipsimateriaaleilla.

Suomalaiset vapaa-ajan asunnot ovat yhä useam-
min ympäri vuoden lämmitettyjä. Aluemyyntipäällikkö 
Heikki Ilo Knaufi lta kertoo, että kipsilevyn käyttö on 
silti vähäisempää vapaa-ajan asunnoissa kuin normaalissa 
pientalorakentamisessa. 
 
- Kipsi yleistyy, kun ihmiset haluavat taloihinsa muunkin 
näköistä sisäseinää kuin puuta.  Maalattu, laatoitettu tai 
tapetoitu kipsilevypinta on helppo pitää puhtaana ja se 
tuo vaihtelua ja valoa perinteiseen puusisustukseen, Ilo 
sanoo. 
 



Vapaa-aika
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Perinteisesti kipsilevyä on käytetty varsinkin väliseinissä. 
Erikoislevyt ovat monipuolistaneet käyttömahdollisuuk-
sia. Lattialämmitys välipohjaan on helppo toteuttaa lat-
tiakipsilevyllä. Märkätiloihin laatoituksen alustaksi voi valita 
märkätilakipsilevyn tai Aquapanel Indoor-semettilevyn, 
mikä soveltuu hyvin myös erilaisten kivijäljitelmien 
kiinnitysalustaksi. 
 
- Kipsi soveltuu periaatteessa kaikkiin asuntoihin, jotka 
ovat ympärivuotisessa käytössä, toteaa Ilo. 
 

Valoa ja tilan tuntua yläkertaan
 
Talovalmistaja Kontiotuote Oy:n hirsitaloissa kipsiä käyte-
tään pääasiassa märkätiloissa, kodinhoitohuoneissa sekä 
keittiön kalusteiden taustana. Kipsilevyn avulla saadaan 
aikaan painumaton rakenne ja pinta voidaan laatoittaa. 
 
Hirsitalossa halutaan edelleen, että hirsi näkyy sisälläkin. 
Televisio-ohjelmien ja lehtien ansiosta suomalaiset ovat 
kuitenkin tulleet rohkeammiksi sisustamisessa.
 
- Yhä tavallisempaa on, että asiakas haluaa vapaa-ajan 
asuntonsa yläkertaan kipsillä pinnoitettuja tasaisia seiniä 
jos yläkerran runkorakenne ei ole hirrestä. Alakerran sei-
nät sen sijaan pysyvät usein perinteisen hirsipintaisena. 
Viime vuosina tosin myös sisäseinien hirsiä on ryhdytty 
maalaamaan ja kuullottamaan vaaleiksi, jolloin tiloihin saa-
daan lisää valoa, kertoo Kontiotuotteen suunnittelupääl-
likkö Mikko Löf.

Samanlaisia kokemuksia on toisellakin vapaa-ajan asunto-
jen valmistajalla, Lapponialla.

- Valo on kuluttajille tärkeää. Trendiin kuuluvat laajat ikku-
napinnat, joiden ansiosta ympäröivä luonto tulee ikään 
kuin olohuoneeseen. Myös ulkotiloilta halutaan muka-
vuutta kuten isoja katettuja terasseja, jotka ympäröivät 
usein koko talon, Lapponian suunnittelupäällikkö Reijo 
Salomaa kuvailee.

Vakituinen asunto myöhemmällä iällä
 
Suomalaiset käyttävät taantumasta huolimatta edelleen 
melko paljon rahaa mökkeihinsä, joten kaikkien materiaa-
lien pitää olla laadukkaita ja pitkäikäisiä. 
 
- Moni hirsitalo on ensin omistajansa kakkosasunto ja 
myöhemmässä elämänvaiheessa jopa vakituinen asunto. 
Mökkejä myös vuokrataan paljon, joten niiden on oltava 
hyvässä kunnossa maksavien asiakkaiden vuoksi, Ilo 
sanoo.
 
Mukavuudet ajavat suomalaisten kuluttajien toivelistalla 
ekologisuuden ohi – ainakin toistaiseksi. 
 
- Ympäristötietoisuus näkyy asiakkaidemme toiveissa siinä, 
että yhä useampi tiedostaa puun  ekologisuuden raken-
nusmateriaalina, Löf toteaa.
 

Lapponian kokemukset ovat 

samanlaisia.
 
- Kyllä rakentamisen ympäristöseikkoja korostavat asiak-
kaat ovat edelleen marginaalinen ryhmä, sanoo Salomaa.
 
Uudet rakennusten energiatehokkuusvaatimukset astuvat 
virallisesti voimaan vuonna 2010. Tuolloin kaikkien yli neljä 
kuukautta vuodessa käytössä olevien uusien vapaa-ajan 
asuntojenkin on täytettävä ympärivuotisten rakennusten 
energiatehokkuusvaatimukset. 
 



Sisäpuolelta lisäeristetyn hirsihuvilan huoneiden 
tasaiset seinäpinnat on tehty maalilla 
ja tapetilla päällystetyllä kipsillä. 
 

Vapaa-aika
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Vapaa-aika

Teksti: Mira-Monica Anttila 

Tiesitkö
tämän mökkeilystä?
Aurinkorasvat, kalastustarvikkeet, hyttysmyrkyt, grillimakkarat ja saunaoluet. 
Suomalaiset mökkeilevät paljon, mutta millaisia ovat suomalaiset kesämökit? 

Esittelemme tiukkaa faktaa rennosta oleilusta.

Tilastokeskus määrittelee kesämökeiksi kaikki raken-
nukset, jotka ovat pysyvästi sijaintipaikalleen rakennet-
tuja vapaa-ajan asuinrakennuksia. Kesämökeiksi lasketaan 
myös asuinrakennukset, joita käytetään loma- tai vapaa-
ajan asuntona. 

Suomessa oli mökkejä vuoden 2008 lopussa yhteensä 
481 700. Tuloksissa on huomioitu vuoden 2009 alussa voi-
maan tulleet kuntaliitokset. Mökeistä suurin osa sijaitsee 
Varsinais-Suomessa, Länsi-Turunmaan kunnassa. Toiseksi 
eniten kesämökkejä on Hämeenlinnassa ja kolmanneksi 
eniten Kouvolassa.  Suomessa on 58 kuntaa, joissa väki-
määrä vähintään kaksinkertaistuu loma-aikoina. Tällaisia 
kuntia, joissa on enemmän mökkejä kuin vakinaisesti 
asuttuja asuntoja, ovat esimerkiksi Puumala, Kuhmoinen, 
Mäntyharju ja Länsi-Turunmaa. 

Mökkimatka on keskimäärin 118 kilometriä. Kesämökki 
sijaitsee useimmiten järven tai lammen rannassa ja kym-
menesosa meren rannassa. Lähimpään taajamaan on 
kesämökiltä keskimäärin matkaa 17 kilometriä, ruoka-
kauppaan puolestaan keskimäärin 11 kilometriä. Yli puolet 
mökinomistajista lisäisi ulkomaan ja kotimaan matkailua, 
mikäli mökkeily ei olisi mahdollista.

Kesäloma mökillä

Kesämökkien eri rakennusten yhteenlaskettu asuinpinta-
ala on keskimäärin 73 neliömetriä, joissa vuodepaikka 
löytyy kesäaikaan keskimäärin seitsemälle henkilölle. 
Kesämökkien omistajista suurin osa on yhden tai kahden 
hengen talouksia. Vajaalla viidenneksellä on alle 18-vuoti-
aita lapsia. Lähes kaksi kolmasosaa mökkien omistajista on 
yli 60-vuotiaita, mikä selittää pienien talouksien määrän.

Keskimäärin kesämökillä vietetään vuoden aikana 75 vuo-
rokautta, joista heinäkuussa keskimäärin 17 vuorokautta. 
Ympärivuotiseen käyttöön mökeistä soveltuu noin 32 
prosenttia. Vain kesäkäyttöön kesämökeistä sopii vajaa 20 
prosenttia. 

Lähes jokaisella kesämökillä on käytettävissään sähkövir-
taa, ja suoran sähkölämmityksen osuus mökeillä on 55 
prosenttia. Puolet mökkeilijöistä tuo ruoka- ja juoma-
vedestä astioissa muualta. Yli puolet mökkeilijöistä ottaa 
pesuvetensä järvestä, joesta, merestä tai lähteestä. Joka 
viidennessä mökissä on kuitenkin suihku. Jätevedet johde-
taan pääsääntöisesti maahan tai omaan saostuskaivoon.

Olemassa olevien mökkien rakentamiseen ja korjaami-
seen käytettiin vuoden aikana yli 900 miljoonaa euroa. 
Suurin osa ulkokuntalaisista mökkiläisistä osti vähintään 
puolet kaikista mökin kunnostamiseen liittyvistä tavaroista 
ja palveluista kesämökin lähiseudulta. 

Lähteet:
Tiedote: Länsi-Turunmaan kunnassa eniten mökkejä 2008 
Tilastokeskus. 2009.

Nieminen, Markku. Kesämökkibarometri 2009. 
Tilastokeskus. 2009.
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- Meiltä asiakas saa kätevästi Knaufi n kipsilevyt väliseinien, 
-kattojen ja lattioiden rakentamiseen sekä laastit koneel-
liseen tasoitukseen tai käsipelillä tehtyihin tasoituksiin, 
myyntipäällikkö Jan Klemetti Starkilta kertoo.

Knaufi n tuotteet ovat asiakkaille usein entuudestaan tut-
tuja, mutta tarvittaessa Starkista saa vastauksen mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin esimerkiksi kipsilevyjen palon-
kesto-ominaisuuksista tai levyjen soveltuvuudesta märkä-
tiloihin. Kipsilaastien osalta useimmiten kysytyt kysymykset 
koskevat tasoitteiden kuivumisaikoja, kerrosvahvuuksia ja 
pinnoitusmahdollisuuksia.

- Henkilökuntamme auttaa mielellään tuotteisiin liittyvissä 
kysymyksissä, onhan heidät koulutettu Knaufi n tuotteiden 
osalta, Klemetti lisää.

Taantumasta huolimatta kauppa käy

Herttoniemen Starkissa käyvistä asiakkaista yksi nel-
jästä on kuluttaja, joka etsii rakennustarvikkeita remon-
tointiansa varten tai uudisrakentamiseen. Valtaosa asi-
akkaista on yritysasiakkaita, jotka tietävät mitä haluavat. 

Teksti: Hanna Mäkelä
Kuvat: Johanna Kannasmaa

Rekoittain kipsilevyjä
Starkin myymälä Herttoniemessä on yksi Knaufi n tuotteiden 
merkittävimmistä jälleenmyyjistä. Asiakkaat löytävät tottuneesti 
Knaufi n tuotteet suoraan noutopihalta ja saavat tarvittaessa 
ammattitaitoiselta henkilökunnalta opastusta.

Sesonkiaikana kipsilevyjä tilataan Knaufi lta 3-4 kertaa 
viikossa rekka kerrallaan, hiljaisempinakin aikoina kerran 
pari viikossa. Kipsilaastit toimitetaan konteittain suoraan 
Knaufi n Saksan tehtaalta. Knaufi n kipsilevyjä myydään 
myös Lappeenrannan, Seinäjoen ja Vaasan Starkeissa. 
Kipsilaastit löytyvät kaikista Starkin myymälöistä.

Myyntipäällikkö Jan Klemetin päivä Starkilla alkaa var-
hain aamulla ja päättyy myöhään iltapäivällä. Päivään kuu-
luu kaupankäyntiä ja asiakkuuksien hoitoa, tapaamisia ja 
raportointia esimiehille. Rautakaupan alalta kertyneet 
26 työkokemusvuotta auttavat toimittajasuhteiden hoi-
tamisessa ja asiakkuuksien kehittymisen seuraamisessa. 
Starkilla vierähtäneiden 12 vuoden aikana toimintatavat 
ovat tulleet tutuiksi.

- Palautetta Knaufi n tuotteista tulee harvoin emmekä sitä 
oikeastaan lisää kaipaakaan, ihmiset kun harvemmin posi-
tiivista palautetta jakavat, Klemetti vinkkaa.
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Teksti: Mira-Monica Anttila
Kuva: Johanna Kannasmaa

Kaisa Blomstedt 
toteuttaa haaveita ja karsii 

mahdottomuuksia
Sisustusarkkitehti Kaisa Blomstedt on tunnettu 

rohkeudestaan ja halustaan luoda toimivia ja 
tunnelmaltaan oikeanlaisia tiloja. Suomalaista 
ja helsinkiläistä sisustusarkkitehtuuria 
hän luonnehtii taantuneeksi.



Henkilökuva

13

Helsingin rautatieaseman ravintola Elielin uuden ilmeen 
suunnitellut Blomstedt on kokenut julkisten tilojen 
suunnittelija. Hänen käsistään ovat luonteensa saaneet 
muun muassa ravintolat Kappeli ja Torni sekä Vanhan 
Ylioppilastalon ravintolat. Julkisten tilojen suunnittelussa 
vaikuttavat erilaiset tekijät kuin kotien suunnittelussa.

- Julkisissa tiloissa vaikuttavat brändit ja konseptit, jotka 
määrittelevät pitkälle tekemistä. Valinnoille täytyy olla toi-
minnallinen perustelu. Yksityisten asiakkaiden kanssa täy-
tyy olla herkempi korva. Joskus joudun uhraamaan esteet-
tisyyden toiminnallisuuden tieltä, Blomstedt kertoo.

Suunnittelijana Blomstedt onkin vahvasti funktionalisti ja 
elää täysillä töissään. Hän ei laske käsistään mitään, mikä ei 
toimi käytännössä. Elielin kohdalla tämä tarkoitti esimer-
kiksi asiakasvirtojen toimivuutta. 

- Ihmisillä on usein väärä käsitys sisustusarkkitehdeistä. 
Sisustussuunnittelu on asia erikseen, mutta sisustusarkki-
tehti miettii tiloja ja kokonaisuuksia nimenomaan arkki-
tehtuurin näkökulmasta. Emme me vain vaihda verhoja tai 
pöyhi sohvatyynyjä, Blomstedt valottaa.

Raskaan sarjan ammattilainen

Pieni ja eloisa Blomstedt ei ole koskaan tiennyt ryhty-
vänsä alalle, vaan on erinäisten sattumusten kautta ajau-
tunut sisustusarkkitehdiksi. Nuorena hän asui Tapiolassa, 
jossa rakennettiin 1950-luvulla paljon. Nuori Blomstedt 
oli työmailla mukana kantamassa lautoja ja tarkkailemassa 
rakentamista. 

Tapiolassa vietetyn nuoruuden jälkeen rakentaminen ja 
saneerauskohteet ovat tulleet Blomstedtille tutuksi myö-
hemmissäkin elämän vaiheissa. Hän on ollut arkkitehtien 
mukana niin paljon, että suunnittelee jo itsenäisesti taloja, 
joiden piirustukset joku arkkitehti lopuksi tekee. 

Sisustusarkkitehdin tulee tuntea myös rakennusmateri-
aalit, joista Blomstedtille on kertynyt paljon kokemusta. 
Erityisesti kipsi on mieluisa ja tuttu materiaali. 

- Olen tehnyt kipsilevystä monenlaisia juttuja. Tunnen kip-
sin taipuisuuden ja ominaisuudet. Kipsilevyt ovat meillä 
Studio Kaisa B:ssä jokapäiväinen materiaali, jota käytetään 
erityisesti saneerauskohteissa.

Funkkista Utopiassa

Myöhemmin Blomstedt imi vaikutteita Italiassa suun-
nittelijoilta ja työskenteli Skannossa huonekalumyyjänä. 
Blomstedt piti työstään ja nautti kauniiden kokonaisuuk-
sien tekemisestä. 1970-luvulla hän perusti oman sisustus-
suunnitteletoimisto Utopian. 

- Utopiassa tehtiin esimerkiksi rohkeita opiskelijabokseja 
radikaalilla otteella. Pikkuhiljaa tilauksia alkoi tulla enem-
män ja enemmän, ja touhu vei mennessään, Blomstedt 
muistelee. 

Sisustusarkkitehdin ammatti merkitsee Blomstedtille luo-
vaa ammattitaitoa ja taiteellisuutta. Töitään hän ei lähde 
tekemään helpon kautta, vaan ottaa jokaisen työn henki-
lökohtaisena projektina. 

- Joka kerran tuntuu lopuksi kuin antaisi lapsensa pois. 
Samalla tavalla kuin näyttelijä joutuu hienon esiintymi-
sensä jälkeen pestä maskin pois kasvoiltaan ja lähtemään 
ratikalla kotiin, tai taiteilija, joka on maalannut kaikkensa 
antaneena taulun ja myynyt sen jonkun toisen kotiin. 
Tunneside töihini on suuri.

Betonia pullan sijaan

Kun työn alla on julkinen tila, suunnittelija viettää paljon 
aikaa yksikseen ja miettii ratkaisujaan. Ravintola Elielin 
kohdalla Blomstedt luki ja tutustui Eliel Saarisen per-
soonaan, ajatuksiin ja tunteisiin. Hän luonnehtii Saarista 
aikansa modernistiksi ja halusi jatkaa samalla linjalla. 
Suojelukohteena olevaan tilaan ei koskettu. Uusi sisustus 
on tehty niin sanotusti irtokalustein ja rakentein, tämän 
ajan mukaisesti. Saarinenkin toi aikanaan moderniin tilaan 
ajanmukaista uutta.

Yleisessä käytössä olevat tilat herättävät aina tunteita 
ja mielipiteitä valmistuttuaan. Näin kävi myös ravintola 
Elielin kohdalla. 

- Kyllä asiattomat haukut aina loukkaavat. En tosin olisi 
päässyt näin pitkälle, jos aina haluaisin miellyttää kaikkia. 
Asiallinen kritiikki ojentaa, mutta muiden kommenttien 
annan mennä ohi. Euroopan muissa kaupungeissa, esimer-
kiksi Lontoossa ja Milanossa rakennetaan ultramodernia 
vanhoihin arvotiloihin, mutta Suomessa ja Helsingissä kai 
pelätään juuri kritiikkiä, Blomstedt napauttaa.

Blomstedtin jalat ovat vahvasti maassa. Rakentaminen, 
saneeraus, tilojen henkien luominen  ja konkreettinen 
tekeminen tulevat jatkossakin olemaan vahva osa Kaisa 
B:tä. Uudet projektit odottavat jo.

- Tyttäreni kertoi pienenä koulussa, että meidän äiti ei 
osaa tehdä pullaa, mutta se osaa tehdä hyvää betonia, 
Blomstedt nauraa.

Pääsuunnittelijana mm. 
Palace Hotel Sello, Leppävaara, Espoo (2006) 
Sokos Hotel Albertti 2008
Radisson SAS Royal 2006
KalevalaKorun ja Lapponian myymälät
Cafe Ursulat
Palace Boat House  2007

Syntynyt 1947 Helsingissä 
Sisustusarkkitehti SIO 
Sisustustoimisto Utopia 1970 - 1981 
Studio Kaisa Blomstedt ky 1981 - 2001 
Galleria Post Deco 1983 - 1990 
dSign Oy yhdessä sis.ark. Vertti Kiven 
kanssa 2001 - 2004 
Studio Kaisa B Oy 2004 –

Kaisa Blomstedt
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Uuden ulkomaanterminaalin eli T2:en suunnittelu sai 
alkunsa Finnairin ja Finavian yhteisestä strategiasta kehittää 
Helsingin kautta matkaavien lentomatkustajien palveluja. 
 
– Euroopasta Aasiaan matkustavien lentomatkustajien 
määrä on nyt jo suuri ja tulee tulevaisuudessa vielä kasva-
maan, toteaa Finavian projektipäällikkö Mikko Kettunen.

Kaukoidän matkaajaa Helsinki-Vantaa houkutteleekin pis-
täytymään. Reitti on lyhyin mahdollinen ja kenttä tarjoaa 
hyvät yhteydet Euroopan kaupunkeihin sekä monipuoliset 
lentokenttäpalvelut. Uudet kylpylä- ja loungetilat paranta-
vat tilannetta entisestään.

Teksti: Jutta Kajander
Kuvat: Matti Rajala

Luksuskylpyjä 
lentokentällä

Vaikuttavan kokoisella rakennustyömaalla käy kuhina kuin 
muurahaispesässä, kun 200 rakennusalan ammattilaista ahertaa 

uuden Helsinki-Vantaa -ulkomaanterminaalin julkisivun ja 
sisärakenteiden kimpussa. Uudessa terminaalissa tulee olemaan 

kokonainen hyvinvointikeskus kylpylöineen.
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– Toinen uudisrakentamisen lähtökohta oli matkatavara-
järjestelmien kehittämistarve, Kettunen lisää. 
 
Vaikuttavan kokoinen terminaalirakennus on sivuiltaan 
200 metriä kertaa 150 metriä. Sisätiloja uudisrakennuk-
seen tulee jopa neljä hehtaaria, joista yksi on matkustajien 
käytössä. Suurimman osan tiloista lohkaisee matkatavaroi-
den uusi lajittelukeskus. 
 

Kevyitä ja kestäviä materiaalivalintoja
 
Turkulaisella Aileconilla on ollut terminaalin rakennuspro-
jektissa kylpylä- ja wellness -palveluiden erikoistoteutus-
ten asiantuntijarooli. Toimitusjohtaja Antti-Juhani Lehti 
kertoo, ettei tiloihin ollut alun perin suunniteltu kylpylää, 
vaan ainoastaan avaria tiloja. Siksi rakenteet eivät olisi kes-
täneet raskaita materiaaleja, kuten kiveä. 

Selvitettyään taustoja yhdessä saksalaisen alihankki-
jan kanssa, Lehti tuli siihen tulokseen, että Knaufi n 
Aquapanel olisi keveytensä vuoksi paras vaihtoehto tähän 
kohteeseen. 

– Lisäksi lämpötila kylpylätiloissa on keskimäärin 28–30 
astetta ja kosteus noin 57 prosenttia. Aquapanel sopii näi-
hin oloihin loistavasti myös kosteudenkestävyytensä täh-
den, Lehti sanoo. 
 
– Sekin on mukavaa, että levyrakenteiden taakse voidaan 
piilottaa sähköjohtoja tai muuta sellaista, hän lisää.    
 

Kaukomatkaaja pääsee joulusaunaan
 
Rentouttavia hetkiä kaukomatkaajille on luvassa jo ensi 
joulukuussa, jolloin matkustajatiloihin rakennettavat 
Finnairin Spa&Wellness -kylpylä ja Via Lounge avaavat 
ovensa. 
 
Nautintoja on tarjolla höyrysaunoista ja mutahoidoista 
mineraalivesiallasuiskenteluun. Hoidoista erikoisin lienee 
nopea jalkahieronta, joka voidaan toteuttaa sukat jalassa.  
 
Lounge- ja kylpylätiloista lentomatkustaja voi aistia lähdön 
tunnelmia jo etukäteen ihailemalla huikeita kiitoratanäky-
miä, jotka avautuvat tiloihin lasiseinien lävitse.  
 

– Kun tilassa on kova 
suhteellinen kosteus, alla 
täytyy olla kunnon tavaraa.
Aquapanelia on ollut myös 
helppo työstää, sanoo 
Finavian projektipäällikkö 
Mikko Kettunen. 
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Sisäilma

Laadukas sisäilma on sellainen, ettei siihen kiinnitä erityistä 
huomiota. Varsinkaan sitä muutosta, kun tilasta poistutaan, 
ei pitäisi edes huomata. Hälytyskellojen tulisi siis soida, jos 
sisätilasta poistuttaessa raikas ilma suorastaan tulvahtaa 
sisään ovesta ja vähän ajan kuluttua päänsärky ja väsymys 
helpottavat. Tällöin olisi syytä tarkastaa ainakin ilmanvaih-
don toimivuus ja lämpöolojen sopivuus.

- Yleensä sisäilma on turhan lämmintä, jolloin se myös tun-
tuu tunkkaisemmalta. Samalla energian kulutus nousee, 
asiantuntijapalvelujen johtaja Risto Ruotsalainen Allergia- 
ja Astmaliitosta sanoo.

Lämpötilan tulisi olla 21–22 °C, kesällä pari astetta vii-
leämpää. Makuuhuoneessa lämpötilan olisi suositeltavaa 
olla hieman alhaisempi kuin muissa tiloissa.

Hyvä sisäilma on pölytön ja hajuton. Sisäilman laatuun vai-
kuttavat myös melu ja vetoisuus.  Jokainen asukas ja työn-
tekijä voi siis myös omalta osaltaan itse vaikuttaa hyvän 
sisäilman muodostamiseen. Mutta mitä voi tehdä, kun 
paperit on kerätty avohyllyiltä pölyttymästä ja siivoukseen 
panostetaan kerran viikossa oikeilla välineillä?

- Tärkeimmät sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät ovat 
siivouksen lisäksi kunnossa olevat rakenteet ja toimivat 
ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet. Erityisesti tupakointi sekä 
pölyävät ja haisevat materiaalit voivat aiheuttaa terveys- ja 
viihtyvyyshaittoja, Ruotsalainen sanoo.

Loppuuko happi?

Ihminen kuluttaa hengittäessään happea ja tuottaa tilalle 
hiilidioksidia. Happi ei lopu kuten vanhassa sanonnassa 
todetaan, mutta ilman hiilidioksidipitoisuuden nousemi-
nen saa ilman tuntumaan tunkkaiselta.

- Ilmanvaihdon tulisi toimia jokaisessa huoneessa, 
jotta sisäilman laatu pysyisi riittävän laadukkaana, Risto 
Ruotsalainen muistuttaa.

Teksti: Hanna Mäkelä
Kuvat: Johanna Kannasmaa

       Hengentärkeä 

ilma
Ihminen tarvitsee vuorokaudessa vähintään 15 000 litraa ilmaa.  
Ei siis ole aivan yhdentekevää, millaista ilmaa hengitämme kotona, 
työpaikalla ja julkisissa tiloissa. Raikkaalla ja hajuttomalla sisäilmalla 
on tutkitusti suora yhteys viihtyvyyteen, työtehoon ja terveyteen.

Ilmanvaihtoa pystyy parantamaan ikkunaan tai seinä-
rakenteeseen asennettavilla korvausilmaventtiileillä. 
Ilmanvaihtojärjestelmien perusteellinen puhdistus usein 
auttaa ja tulo- ja poistoilmavirrat tulee myös säätää käyt-
tötarkoitusta vastaaviksi.

Välttämällä materiaaleja, joista lähtee suuria määriä kemi-
kaalipäästöjä, pystyy sisäilmaa huomattavasti parantamaan. 
Koska ulkoilma on sisäilman perusta, vaikuttavat ulkoilman 
lämpötila, kosteus ja laatu myös sisäilmaan.

Huonosta sisäilmasta aiheutuu välittömiä haittoja. Erilaiset 
ärsytysoireet ovat enemmän kuin tavallisia. Nenän tuk-
koisuus, kurkun ärsytys ja silmien vuotaminen yleensä 
rauhoittuvat, kun huonosta ilmasta poistutaan. Vakaviakin 
seuraamuksia toki on. Tupakansavulle ja radonille altistu-
minen on vakava keuhkosyöpäriski ja kosteusvauriot voi-
vat aiheuttaa astmaa. 

Sisäilman laatuun kannattaa
panostaa jo rakennusvaiheessa

Sisäilmastoluokitus 2008 asettaa tavoitearvot ja suun-
nitteluohjeet hyvälle sisäilmalle ja vaatimukset rakennus-
tuotteille ja niiden päästöille. Hyvä rakennusmateriaali 
on pölyämätön ja myös pölyä keräämätön sekä täyttää 
M1-luokan päästövaatimukset.

M1-luokiteltuja rakennustarvikkeita löytyy maaleista läh-
tien lähes kaikista tuoteryhmistä. Myös useat Knaufi n 
tuotteet ovat lunastaneet M1-luokituksen lisäksi muita 
sertifi kaatteja. Muun muassa Knaufi n erilaiset kipsilevyt 
ja tasoitemassat sekä Danoline Akustiikkalevyt kuuluvat 
vähäpäästöisiin rakennusmateriaaleihin. 

Rakennusmateriaalin valinnassa tärkeintä on ottaa huomi-
oon käyttötarkoitus. Materiaalin tulisi olla pölyämätöntä ja 
tarvittaessa nihkeällä puhdistettava. Tässäkin asiassa voi-
makas epämiellyttävä haju on yleensä merkki mahdolli-
sesta terveyshaitasta. Sisäilman laadun kannalta tärkeää 
on myös estää rakenne kastumasta.

Uudisrakentamisessa hyvän sisäilman laadun kannalta tär-
keimpiä asioita ovat ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuteen 
ja puhtauteen panostaminen, kosteusteknisesti toimivat 
rakenteet sekä vähäpäästöiset rakennus- ja sisustusmate-
riaalit. Sisustuksessa huomio kannattaa kiinnittää siivoami-
sen helppouteen ja pölyttävien materiaalien välttämiseen.
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”Tärkeimmät sisäilman laatuun 

vaikuttavat tekijät ovat siivouksen lisäksi 

kunnossa olevat rakenteet ja toimivat 

ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet.”

Risto Ruotsalainen
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Heradesing hajauttaa ääntä, säätelee sisäilmaa, on tulen-
kestävä ja päästötön. Levy rakentuu täysin luonnon raaka-
aineista, magnesiitista, vedestä ja puusta, mikä auttaa 
puukuituja säilyttämään elastisuutensa. Heradesingin mag-
nesiitti-puukuitulevy imee ja luovuttaa kosteutta ilman 
mukaan kipsilevyjen tapaan

Sisätiloissa levy sopii ympäristöihin, joiden suhteellinen 
ilmankosteus on korkeintaan 90 prosenttia. Heradesignilla 
on myös ilmankosteutta tasaava vaikutus sisätiloissa. 
Vaikka akustoiva sisustuslevy on ensisijaisesti tarkoitettu 
sisätiloihin, sopii se myös ulkotiloihin, jotka eivät ole suo-
raan sateen alla, esimerkiksi parkkihallien sisäänmenojen 
alakatoiksi. 

Tuotevalikoimaan kuuluvat kuitumaiset ja rakeiset pinta-
vaihtoehdot sekä monikerroslevyt. Useat eri vaihtoehdot 
antavat suunnittelijoille, arkkitehdeille ja rakentajille lukui-
sia vaihtoehtoja eri pintojen yhdistämiseen. Rouhea vaih-
toehto esimerkiksi luo hauskaa kontrastia hirsirakennuk-
sessa. Heradesingiin on valittavana myös lähes loputon 
kirjo värejä. 

Solukon aukinaisuus mahdollistaa levyn monipuolisen 
työstämisen. Esimerkiksi erilaisia reunamuotoja levyllä 
on 14, jotka kaikki voidaan asentaa miltei jokaiseen 
rankajärjestelmään.

Akustisten 
alakattolevyjen 
valikoima 
laajentui

Knauf Oy tarjoaa jatkossa entistä enemmän vaihtoehtoja 
suunnittelijoille ja rakentajille laajentamalla akustisten alakat-
tolevyjen valikoimaa. Heradesingin magnesiitti-puukuitule-
vyä käytetään muun muassa loft-asunnoissa, urheiluhalleissa, 
gallerioissa, hyvinvointikeskuksissa.

Heradesign-puumagnesiittilevyjen karkea pinta toimii hyvin kontrastina sileiden materiaalien kanssa.
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Uutuuskipsilevy lanseerattiin ”hanhena”. Nimellä drama-
tisoitiin levyn uusi kosteudensieto-ominaisuus sekä teh-
tiin sen vaikea nimi (KXT9) helpommin muistettavaksi. 
Lempinimi ja kolmiulotteiseen Testipenkki-postitukseen 
sisältyvä testi dramatisoivat tuotteen ylivertaisuutta kilpai-
lijan edellisen sukupolven tuotteeseen. Kohderyhmä akti-
voitiin itse testaamaan kosteuden kestävyys lähetyksessä 
mukana olleilla välineillä. Vastaanottajat antoivatkin vasta-
ustensa muodossa kirjallista positiivista palautetta ja osal-
listuivat 5x10 kpl pizza-lahjakorttien arvontaan. 
 
Tuomaristo kommentoi kampanjaa näin: Tämä yllätyksel-
linen ja luova kampanja on toimialan huomioon ottaen 
merkittävä saavutus. Rohkeudesta asiakkaalle pisteet. 
Kohderyhmään sopiva, uskalias ja havainnollinen konsepti 
on tuottanut hienot tulokset. Mainonnalla voi saada het-
kellistä muutosta mutta pysyvän muutoksen saaminen on 
mahtava saavutus. On ihailtava saavutus, kun yksinkertai-
nen mutta todella luova idea rakentuu aivan tuotteen 
ydinhyötyyn.

Kontakti on ainoa asiakkuusohjelmille ja suoramarkkinoin-
nille tarkoitettu kilpailu Suomessa. Kilpailun tarkoituksena 
on palkita aidosti mitattuja ja raportoituja kampanjoita 
vastalauseena useille markkinointiviestinnän kilpailuille, 
joissa mitataan markkinoinnin toimivuutta vaihtelevalla 
menestyksellä.

Kultakontakti-
palkinto Knaufi n 
kampanjalle

Knaufi n Kuin vesi hanhen selästä -suoramarkkinointikampanja 
voitti Kultakontakti-palkinnon Kontakti 2009 -kilpailussa tou-
kokuussa. Kampanjan suunnitteli mainostoimisto MicroMedia. 
Suoramarkkinoinnin tavoitteena oli tuoda Knaufi n uusi, kosteutta 
paremmin kestävä KXT9-tuulensuojalevy mahdollisten asiakkaiden 
tietoon keväällä 2008. Myynti moninkertaistui ja korvasi kokonaan 
vanhan tuotteen.

Kontaktissa palkittiin 25. kerran vuoden parhaat inter-
aktiivisen markkinoinnin kampanjat ja asiakkuudenhoito-
ohjelmat. Kontakti on ainut asiakkuusohjelmille ja suora-
markkinoinnille tarkoitettu kilpailu Suomessa. 

Kontaktin juhlagaalassa palkinnon kävivät yhdessä 
noutamassa sekä Knaufi n että MicroMedian markkinoinnin 
tekijät. Vasemmalta oikealle: 
Ville Olki, copywriter / MicroMedia, 
Jari Berglund, myyntijohtaja / Knauf, 
Ninja Lang, AD / Micromedia, 
Anssi Lintala, luova johtaja / Micromedia ja 
Kimmo Luoma, projektijohtaja / Micromedia.

Knaufi n suorakampanjan kohderyhmään kuului 
968 rakennuttajaa, suunnittelijaa ja rautakauppiasta.



AQUAPANEL® Sementtilevyt

Outdoor

Turvallinen 
tuulettuva 
rakenne!

Indoor

www.knauf.fi

AQUAPANEL® levyt ovat kiviaineispohjaisia, sementistä valmistettuja ja molemmin puolin lasikuituverkolla 

vahvistettuja rakennuslevyjä, jotka tarjoavat kosteuden kestävän, helposti työstettävän ja asennettavan 

vaihtoehdon niin uudis- kuin saneerauskohteisiinkin. AQUAPANEL® Outdoor levyt tarjoaa turvallisen 

ja testatun julkisivurappausjärjestelmän raskaiden tiili- ja muiden muurattujen julkisivuverhousten tilalle. 

AQUPANEL® Indoor on sisäverhouslevy joka soveltuu kosteiden- ja märkätilojen rakenteisiin. 

Pukkaako julkkari- tai 
kylppärisaneerausta?




