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Knauf on yksi Euroopan suurimmista
rakennusmateriaalivalmistajista, jolla on
toimintaa maailmanlaajuisesti. Knaufilla
on yli 150 tuotantolaitosta ja 22 000 työntekijää.
Knauf-nimi tulee yrityksen vuonna 1932
perustaneelta perheeltä. Knauf toimii
edelleen perheyrityksenä, joka valmistaa
ensisijaisesti kipsilevyjä ja kipsituotteita, kalkkia, kalkkikiveä ja lämmöneristemateriaaleja. Tuotteita markkinoidaan
ja toimitetaan kaikissa Euroopan maissa
sekä useissa maissa Euroopan ulkopuolella. Suomessa Knauf valmistaa kipsilevyjä Kankaanpään tehtaalla.

lattiaan
14 Lettutaikinaa
Espoon Lattiapinnoite – yhteistyötä jo 11 vuotta

Knauf Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat
kipsikartonkilevyt, kipsipohjaiset laastit
ja lattiamassat, Danoline-akustiikkalevyt,
Aquapanel-sementtilevyt, Heradesignpuumagnesiittilevyt, teräsrangat, tarkastusluukut sekä laastipumput ja -sekoittajat.

15 Tapahtumia 20 vuoden ajalta

Ympäristö ja laatu ovat toimintamme kivijalkoja. Ympäristö- ja laatusertifikaatit ohjaavat kaikkea tekemistämme.

Suomen Kipsosta Knaufiin

Lisätietoja www.knauf.fi
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» Pääkirjoitus

Ryhdikäs parikymppinen
Knauf Oy täytti tämän vuoden keväällä 20 vuotta. Takanamme on toiminnantäyteiset kaksi vuosikymmentä kipsipohjaisten rakennustuotteiden parissa, edessämme
vielä lukuisia vuosikymmeniä lisää.
Vuodet ovat kohdelleet yritystämme pääosin hyvin, vaikkakin alkutaipaleemme keskellä 90-luvun syvintä lamaa oli erittäin haastavaa aikaa. Haasteet kuitenkin selätettiin,
ja vuonna 1994 tuolloin vielä Suomen Kipsona tunnettu yrityksemme siirtyi kansainvälisen Knauf-konsernin omistukseen. Konsernin laaja tekninen osaaminen siivitti Knauf
Oy:n uudenlaiseen kasvuun ja laman rippeet karistettiin lopullisesti jaloista.
Vuosien saatossa tuotevalikoimamme on kasvanut alkuvaiheen neljästä tuotenimikkeestä nykyiseen lähes tuhanteen varastonimikkeeseen. Kipsilevyt ovat edelleen osa
ydinliiketoimintaamme, mutta rinnalle on noussut lukuisia uusia tuoteryhmiä jotka tarjoavat asiakkaillemme ratkaisuja laadukkaaseen rakentamiseen.

Ennustajanlahjat tarpeen
Vuosi 2008 toi mukanaan maailmanlaajuisen taantuman, jonka vaikutukset ulottuivat myös Suomeen. Taantuma vaikutti erityisesti rakennusteollisuuteen, joka tilauskantojen laskiessa joutui turvautumaan lomautuksiin ja irtisanomisiin. Knauf Oy
selvisi tästä koettelemuksesta lähes puhtain paperein, tästä suuri kiitos osaavalle
henkilöstöllemme.
2010-luku on tuonut mukanaan uudet taloudelliset haasteet. Eurooppaa koetteleva talouskriisi, euromaiden velkaantuminen ja markkinoiden yleinen epävarmuus
ovat omiaan ruokkimaan negatiivista kierrettä kohti uutta taantumaa. Todellisuudessa tilanne ei kuitenkaan ole ainakaan tämänhetkisillä mittareilla aivan näin vakava. Rakentaminen on pysynyt edelleen kohtuullisella tasolla ja uusia hankkeitakin aloitetaan jatkuvasti. Kriisin uhat ovat kuitenkin todellisia ja niihin on syytä
suhtautua vakavasti.
Talouden ennustaminen on juuri nyt todella vaikeaa. Maamme yrityksissä budjetoidaan parhaillaan vuotta 2012, mutta kellään ei ole antaa selvää vastausta siihen, miten
Suomen talous tulee ensi vuoden aikana kehittymään. Vaikka tulevaisuus on sankan usvan peitossa, toivon yrityspäättäjiltä harkintaa ja rauhallisuutta niin menojen kuin tulojenkin suhteen. Terve varovaisuus on aina perusteltua, mutta tappiomielialan viljely ei
auta ketään, varsinkaan kun siihen ei ole vielä mitään aihetta.
Kahteenkymmeneen vuoteen on mahtunut paljon: hyviä ja huonoja päiviä, ylä- ja
alamäkiä, henkistä kasvamista ja uuden oppimista. Ennen kaikkea nämä kaksikymmentä
vuotta ovat tarjonneet aitiopaikan todistaa yrityksemme varttuneen hapuilevasta taaperosta ryhdikkääksi parikymppiseksi.
Hyvää syksyä lukijoillemme!
Kai Nurmi, toimitusjohtaja

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

Myynti ja hallinto
Lars Sonckin kaari 14
PL 18, 02601 Espoo
Puhelin: (09) 476 400
Email: info@knauf.fi

Tuotanto ja
logistiikka
Kenttäkatu 4
38700 Kankaanpää
Puhelin: (09) 476 400
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Case: Näsinneula, Tampere

Näyttävää alakattoarkkitehtuuria

Näsinneulan huipulla
Tampereen Näsinneulan näkötorni ja Ravintola Näsinneula
avattiin mittavan kunnostustyön jälkeen yleisölle huhtikuussa
tornin 40-vuotisjuhlan aikaan.
Näsinneulan 124 metrin korkeudessa sijaitsevan pyörivän näköalaravintolan
peruskorjauksessa parannettiin paloturvallisuutta, ilmastointia ja tilankäyttöä sekä
uusittiin kokonaisuudessaan kohteen pintamateriaalit, sisustus ja kalusteet.
Vuonna 1971 rakennetun näkötornin
peruskorjauksen pääurakoitsijana toimi
nokialainen Juvia Oy. Projektin pääsuunnittelusta vastasi tamperelainen Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy ja ravintolasalin uudistuksesta helsinkiläinen Arkval
Arkkitehdit Oy, suunnittelijoina Pervin
Imaditdin ja Mari Kastio.

Erikoisrakentamista
huippuluokan muodoin
ja materiaalein
Ravintolan tyylikkääseen lounge-tilaan ja
salin uusien, näköalatasanteesta erillisten
saniteettitilojen aulaan valittiin alakattomateriaaliksi Knaufin Heradesign superfine A2
-puukuituakustiikkalevy. Yksilölliseen alakaton muotoiluun soveltuvaa levyä käytettiin kohteessa noin 50 m2:n alalla. Paloteknisesti maailman huippua edustava levy sopii
mainiosti Tampereen maamerkin huipulle.
Alakaton asennustyöstä vastasi Juvia Oy,
jonka rakentajat myös työstivät Heradesignlevyt piirustusten mukaisiksi asennuskappaleiksi paikan päällä.
”Työstettäviä levyosia oli katossa kaikkiaan 50 kappaletta, ja kaikki leikatut levyt
olivat keskenään erikokoisia ja -muotoisia.
Levyjen käsittely oli oikeastaan helpompaa

”Heradesign on sekä esteettisesti että ekologisesti
kestävä valinta korkealuokkaisiin alakattoratkaisuihin. Levyssä on sideaineena puulle
ihanteellinen magnesiitti. Huokoinen ja tasainen
rakenne takaa yhdenmukaisen pintakerroksen”,
toteaa Knaufin tuotepäällikkö Kalle Vuorinen.
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kuin odotimme, ja onnistui erittäin hyvin”,
kertoo työmaamestari Jukka Nuutinen Juvia Oy:stä.
Tilan pyöreä muoto, korkeatasoiset valaistustekniset ratkaisut ja rajautuminen tornin porrashuoneen seinään vaativat Nuutisen
mukaan erityistä tarkkuutta levyjen asennusvaiheessa. ”Kyseessä oli monella tavalla
ainutlaatuinen kohde, jossa käytettiin myös
paljon erikoismateriaaleja ja uusia ratkaisuja”,
summaa Jukka Nuutinen.

Knaufin Heradesign
superfine A2 -puukuituakustiikkalevyä käytettiin
ravintolatilojen alakatossa
noin 50 neliön alalla.
Hillityn beigen sävyiset
levyt leikattiin visuaalisesti
tyylikkään rakenteen vaatimaan muotoon paikan
päällä ennen asentamista.

Case: Kauppakeskus Veturi
Projektipäällikkö Mika Mulari (vas.) ja
Knaufin tuotepäällikkö Pekka Ruuska
kauppakeskus Veturin työmaalla, jossa
väliseiniä nousee Inlook Sisustus Oy:n
toimesta yhteensä 25 000 m2.

”Veturin B-osaan tulee noin 90 liikettä
väliseinineen ja shop front -otsineen. Lisäksi sinne sijoittuu elokuvateatteri, jonka
seinät ovat samantyyppiset kuin Inlook
Sisustuksen Espoossa kauppakeskus
Sellon elokuvateatterissa toteuttamat”,
kertoo Mika Mulari.

Veturi saapuu Kouvolaan
Keskon Kouvolan
Tervaskankaalle rakennuttama
Kauppakeskus Veturi
avaa ovensa syksyllä 2012.
Valtatie 6:n ja Kuusaantien risteysalueelle nousevan kauppakeskuksen kokonaisala on noin 60 000 b-m², myyntipintaala 48 000 m² ja arvioitu kävijämäärä 4–5
miljoonaa asiakasta vuodessa. Veturi tarjoaa
työpaikan tuhannelle kaupan työntekijälle.

Väliseiniä kuutta
eri tyyppiä
Keskon rakennuttajakonsulttina hankkeessa
toimiva Pöyry valitsi Inlook Sisustus Oy:n
kohteen väliseinäurakoitsijaksi. Kauppakeskusseinien kokenut toteuttaja vastaa
sisäkuoren väliseinistä liikkeiden välillä.

Urakka kattaa 25 000 neliömetriä väliseiniä,
joita kohteessa on yhteensä 6 eri tyyppiä,
korkeudeltaan noin kolmesta metristä lähes
seitsemään metriin. Asentamisesta vastaa
työvaiheen mukaan 10–30 ammattilaista.
Kauppakeskuksen väliseinien korkeus
asettaa niiden asentamiselle omat haasteensa. ”Seinälevyt kiinnitetään metallipalkiston
muodostamaan rakenteeseen, jonka avulla
syntyy korkeiden seinien vaatima tavallista
jäykempi runko,” sanoo Inlook Sisustus Oy:n
toimitusjohtaja Jari Mulari.
Inlook Sisustus Oy aloitti väliseinien pystytyksen Kouvolassa kesäkuun puolivälissä.
Seinissä käytetään pääasiassa Knaufin erikoiskovaa kipsilevyä, joka soveltuu erityisesti
iskunkestävyyttä vaativiin tiloihin, joissa käytetään tukevaa kiinnitysalustaa. Kipsilevy on
mitoiltaan valmiiksi kohteeseen optimoitua,
joten ylimääräisiä paloja syntyy asennusvaiheessa vain vähän ja nekin voidaan hyödyntää rakentamisessa.

Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy on
suunnitellut Keskon uuden konseptin mukaisen ratkaisun, jossa pääankkurit Citymarket ja K-rauta sijaitsevat keskuksen päissä ja
niiden väliin jää kaksikerroksinen kauppakeskus. Galleriakäytävä yhdistää ankkurit ja
väliin jäävän kauppakeskusosan, jossa toimii
mm. Anttila, K-ryhmän muita ketjumyymälöitä ja erikoisliikkeitä.

Mutkatonta yhteistyötä ja
kellontarkkoja toimituksia
”Yhteistyö ja kaupanteko knaufilaisten
kanssa on ollut alusta asti helppoa ja selkeää,
luvatuista asioista pidetään kiinni. Erikoismittaisten levyjen tilaukset saatiin nopeasti
sovittua, ja toimitukset ovat saapuneet aina
ajallaan. Knaufin tuotteet tulevat työmaalle
rekkakuorma kerrallaan, ja levyerät on voitu
saman tien purkaa ja jakaa suoraan tekijöille
asennuskohteisiin”, toteaa Jari Mulari.
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Case: Rastaalan koulu, Espoo

Solopanel- ja Stratopanel-akustiikkalevyjen rei’itykset voidaan räätälöidä säännöllisin tai epäsäännöllisin
kuvioin sekä pyörein tai neliörei’in.
Koulujen korkeat akustiset vaatimukset voidaan optimoida levyillä, joiden
rei’itysprosentti on 9–20 %.

Värien ja muotojen ilo

Takaisin kouluun
Espoolainen Rastaalan koulu muodostuu kahdesta 1950- ja
yhdestä 1960-luvun rakennuksesta, joista vuonna 1969 valmistuneeseen Ylätaloon kaivattiin sekä lisätilaa että peruskorjausta.
”Rastaalan koulun Ylätalo oli
tyylipuhdas oman aikansa laatikkokoulu,
jonka keskeistilana toimineesta liikuntasalista tehtiin peruskorjauksessa moderni juhla- ja ruokasali”, kertoo kohteen pääsuunnittelija Jari Frondelius AFKS Arkkitehdit
Oy:stä.
Uudisrakennussiiven avulla ala- ja yläkoulut liitettiin yhdeksi lähes 600 oppilaan
kampukseksi, jonka pihakannen alle rakennettu uusi 400 m2:n liikuntasali on toimiva ratkaisu myös ulkopuolisen iltakäytön
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kannalta. Vanhan koulun ja laajennusosan
muodostama kokonaisuus hyödyntää ympäröivän maaston ilmettä ja luonnonvalon
kulkeutumista syvärunkoisen rakennuksen
sisään.

Katseen ja pallonkestävää
levyarkkitehtuuria
Knauf toimitti kohteeseen yhteensä noin
2000 m2 Solopanel- ja Stratopanel-akustiikkalevyjä. Solopanel-levyt yhtenäisine

rei’itettyine pintoineen soveltuivat hyvin
vanhan puolen 60-luvun arkkitehtuuriin.
Rei’itettyjen akustiikkalevyjen lisäksi rakentamisessa käytettiin runsaasti myös umpikipsilevyjä.
”Stratopanelin valinnalla uudelle puolelle
haettiin akustointia sekä pallonkestävyyttä
liikuntasalikäytössä. Ekstratiheä ’emmentalrei’itys’ pallonkestävässä levyssä on myös esteettinen tekijä”, toteaa Frondelius. Stratopanel
on pallotestattua levyä, jonka tutkimukset ovat
osoittaneet kestävän pallotykillä 60 km/h ammutun käsipallon osuman jälkeä jättämättä.
Akustiikkasuunnittelijana Rastaalan koulussa toimi Helimäki Akustikot, joka on tunnettu vastaavasta roolista oppilaitosten uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa kautta
maan. Frondelius ja sisustusarkkitehti Mervi
Alaluusua hakivat koulurakennusten vahvoihin värikenttiin ratkaisuja, jotka yhdistävät
uutta ja vanhaa puolta, jatkuvat rakennusten
ulkopuolelle ja antavat koko kampukselle yhtenäisen ilmeen.

» Kuulumisia kentältä

Synttärisankarin
lahja pesisjunnuille
20-vuotisjuhlansa kynnyksellä Knaufin toive yhteistyökumppaneilleen oli osoittaa
lahjarahat suoraan KaMa:n
junnuille. Knaufin yhteistyökumppanit tukivat kaksikymppisen nimissä junnujen
pesistoimintaa 3 600 eurolla.

Kuva: Juha Levonen

Kankaanpään Mailan miesten joukkue nousi iloisesti Superpesikseen kaudelle 2011. KaMan pelikypärässä komeileva
Knauf on tukenut seuran toimintaa jo viidettä vuotta. Seuran puheenjohtaja Antti
Kivelä kertoo Knaufin johdossa olevan
suoraviivaisia urheilumiehiä, joiden kanssa
kommunikaatio on helppoa. Vuorovaikutus
on positiivista ja mutkatonta, ja Kivelä on
vakuuttunut, ettei Knauf tunne sponsorieurojensa valuvan tyhjään.

Toimitusjohtaja Kai Nurmi haluaa
Knaufin näkyvän vahvasti tehtaan kotikaupungissa, ja tietää pesäpallon olevan hyvä
näkyvyyskeino. Pienelläkin kunnalla voi
saada massat liikkeelle – pesäpallo koskettaa
monia ihmisiä!

Tiiviisti kankaanpääläinen
Kivelä ilahtui kuullessaan Knaufin siirtäneen kotipaikkansa Kankaanpäähän. Yrityksellä on vahva asema pienessä kaupungissa.
Kivelä toivoisikin paikkakunnalleen syntyvän uuden Vimpeli-ilmiön, jossa "Knauf olisi KaMa:lle kuin Ruukki Vimpelin Vedolle".
Pesäpallolla on valtava painoarvo maakunnissa, eikä olisi lainkaan mahdoton ajatus, että myös KaMa:n peleissä yleisölehtereitä täyttäisi yli 5 000-päinen kansa – kuten
Pohjanmaalla viime vuonna Vimpelin voitonmarssia todistamassa. KaMa varaa vuosittain
tietyn määrän kausikortteja ja vapaalippuja
Knaufin henkilöstölle, ja näkee heidät mielellään kannustamassa kotijoukkuetta.

Verkostoitumista
puolin ja toisin
Kivelä on mielissään, että Knauf-yhteistyö
on avannut KaMa:lle myös muita kumppanuuksia. Esimerkkinä tästä on Knaufin
käyttämä kuljetusfirma Kuljetus Marko
Leponiemi Oy, joka myös on solminut
KaMa:n kanssa sponsorointisopimuksen.
Yhteistyöstä kiitokseksi Kivelä aikoo järjestää pesäpallon ympärille tapahtumia ja
tilaisuuksia, joissa alueen yritykset voivat
solmia tuottoisia kaupallisia kontakteja.
Tavoitteena on lähivuosina järjestää isompi
Itä-Länsi-tapahtuma lähiseuran Ikaalisten
Tarmon sekä sponsoreiden kanssa.

Yhteiset arvot
KaMa:n harrastajamäärät ovat tasaiset eri
sukupuolten ja ikäryhmien välillä, ja joukkueista ovat vahvoja muutkin kuin miesten
edustusjoukkue. Myöskään Knauf ei ole profiloitunut vain huippupesikseen, vaan sponsoroi koko seuraa. Kivelä kertookin KaMa:n
ja Knaufin sopivan yhteistyöhön vahvasti
samankaltaisten arvojensa ansiosta. Molemmat organisaatiot pitävät perhekeskeisyyttä,
ihmisläheisyyttä ja paikallisuutta tärkeinä.

Sponsorointi näkyy paitsi mainostiloissa
kentän laidalla, myös pelikypärissä,
joita kannetaan ylpeinä. Samaa
sponsorimerkkiä on kantanut
Harkimon Jokerijoukkuekin!
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Case: Villa Anne, Airisto, Turku

Talon sisäseinien raaka betonipinta antaa kontrastia kiiltävänvalkoiselle, italialaiselle Scavolinin
keittiölle. Väritys on koko talossa
pidetty minimalistisesti mustan,
valkean ja harmaan sävyissä.

Uniikki betonitalo
haastaa akustiikan
Villa Anne on kokonaan betonista rakennettu yksilöllinen
omakotitalo Turun Airistossa. Upealta paikalta, kallion laelta,
avautuu huikeat näkymät yli Turun saaristomeren.
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Betonitalojen suosio alkaa kasvaa,
kun ihmiset etsivät yksilöllisiä vaihtoehtoja
oman kodin rakentamiseen. Betonista syntyy luja, tiivis talo – vaikka perustuksista
kattoon asti. Materiaali sallii luovat ja kokeilevatkin ratkaisut, sekä talon muotoihin että
pintoihin. Betonin "raaka" pinta viehättää
monia, ja muuntautumiskykyisenä se taipuu
lähes minkälaisiin toteutuksiin tahansa.
Knaufin tuotepäällikkö John Suonon
mukaan on hauskaa, että joku uskaltaa Suomessa rakentaa näin rohkeasti. Yhä useam-

Kylpytilojen väriksi valittu dramaattinen musta jatkuu myös sisäkatossa,
joka tekee poikkeuksen muualla käytettyyn valkoiseen Heradesign-levyyn.

Asukkaiden toiveena oli
mahdollisimman "johdoton
ja listaton" talo. Valaistus
onkin upotettu katon akustiikkalevyihin.

Kimmo Köpilä,
arkkitehti SAFA:
man rakentajan asumistarpeita ja -toiveita
tyydyttämään vaaditaan muutakin kuin neliömäärää. Asuminen ilmaisee asujan persoonaa, arvostuksia ja estetiikan tajua.

Esteettistä ja toimivaa
Arkkitehti Kimmo Köpilä oli piirtämässä
Villa Annea vuoden 2010 Habitare-messujen aikaan, ja etsi tuolloin muun muassa
vaihtoehtoja sisäkattoon. Knaufin tuotteita
oli messuilla esillä, ja niistä Köpilä löysikin
etsimänsä ratkaisun. Ensisijainen hakukriteeri oli esteettisyys, mutta myös akustiikan
hallinnan tarve ohjasi valintaa. Betoni-lasitalossa sisätilojen akustiikka on haasteellinen:
tiloihin syntyy helposti kaikua. Heradesign-

akustiikkalevy tarjoaa sekä tarkoituksenmukaista toimivuutta että visuaalisesti miellyttävää ulkoasua.

Ekologinen ja
aito ratkaisu
Heradesign-levy on ekologista puumagnesiittilevyä – valmistusaineina siis puu, vesi ja
magnesiitti. Tuotteen pinta on miellyttävästi "vanhanaikainen".
Talon alakattomateriaali on valkoinen
Heradesign Superfine, 1 mm kuidulla. Siinä
on betonimainen, "raaka" pinta. Koko taloon meni n. 100 m2 levyä.

"Betonin ja lasin kumppaniksi tarvittiin
jälkikaikua absorboiva elementti. Olin
aiemmin käyttänyt levyä julkisissa kohteissa, mutta mikseipä se sopisi hyvin
viimeisteltynä yksityiskotiinkin. Mielestäni puukuitulevy sopii hyvin tämän
talon henkeen. Rakennuttajakin oli jo
harkinnut Heradesignia ja minulle se
sopi mainiosti, koska Heradesign-levyn
voi suunnitella kuhunkin tilaan sopivaksi. Levyn saa eri karkeuksilla, useilla eri
reunaprofiileilla ja tilattuna juuri haluamallaan värisävyllä. Villa Anneen valittiin akustiikkataustainen Superfine-levy."

GIPSOLUTION 2 /2011 | 9

» Nimitysuutinen

Petteri Tarkio luotsaamaan
Knaufin myyntiä
Petteri Tarkio aloitti Knauf Oy:n myyntijohtajana ja
johtoryhmän jäsenenä 8. elokuuta vastuualueenaan
myynnin ja markkinoinnin johtaminen.
Myyntijohtajan tehtävään Tarkio siirtyi Halton Oy:stä jossa hän toimi
vuodesta 2004, viimeksi Skandinavian aluemyynnin vetäjänä. Knaufilla LVI-alan asiakkaat ja sisäilmastotekniikan sidosryhmät
vaihtuvat uusiin keskustelukumppaneihin,
kuten rauta- ja puutavarakaupan, rakentamisen ja suunnittelun sekä kevytrakentamisen
toimialan päättäjiin ja edustajiin.
Suomen myyntijohtaja osallistuu myös
Pohjois-Euroopan myyntijohtajien yhteisiin
palavereihin, jotka pidetään yleensä Kööpenhaminassa. Näiden tapaamisten keskeinen tavoite on jakaa parhaita käytäntöjä,
joiden avulla yhdessä maassa menestyksellinen konsepti saadaan osaksi kaikkien toimintamalleja.
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Ihmisten kanssa ja kautta
”Olen työurani alusta asti kokenut omakseni teknisen kaupan ja markkinoinnin tehtävät, joissa voi toimia tiiviisti yhdessä asiakkaiden kanssa. Myyntityö kysyy sosiaalista
luonnetta, ja olen aina pitänyt ihmisten parissa työskentelystä”, Petteri Tarkio kertoo.
”Jo ennen kuin mahdollisuus siirtyä ra-

kennusalan sektorilta toiselle nousi keväällä esiin, koin että oli oikea aika ottaa askel
oman mukavuusalueen ulkopuolelle uusien
haasteiden pariin. Näen, että voin pitkän
LVI-alan kokemukseni ansiosta yhdistää tässä tehtävässä talotekniikan ja rakentamisen
laajemmaksi kokonaisnäkemykseksi, joka
tarjoaa uusia eväitä myös Knaufin organisaatiolle”, sanoo Tarkio.

”Asiakassuhteiden kehittäminen vaatii
asiakkaiden ansaintalogiikan ymmärtämistä sekä kykyä järjestelmätoimittajan
prosessiajatteluun.”

Roolitus ratkaisee tiimin
menestyksen
Knaufilla uusi myyntijohtaja saa tiimiinsä
11 alan ammattilaista. ”Myynnin ja markkinoinnin johtamisessa tärkeintä on saada
ihmiset sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin
ja motivoida heidät toteuttamaan yrityksen
strategioita päämäärien saavuttamiseksi.
Mitä paremmin tavoitteisiin sitoudutaan,
sitä parempia ovat saavutetut tulokset. Johdon tehtävä on muotoilla selkeä näkemys
siitä, mihin halutaan mennä ja viestiä se ymmärrettävästi”, Tarkio toteaa.
”Kilpapurjehtijana vertaisin myyntiorganisaatiota kilpaveneeseen, jonka menestyksen ratkaisee se, että jokaisella miehistön
jäsenellä on tarkkaan määritelty ja sisäistetty
roolinsa, jonka mukaan suoritustilanteessa
oma-aloitteisesti toimitaan”, Tarkio jatkaa.

niihin syötettävän tiedon laatu ja järjestelmiä käyttävien henkilöiden ammattitaito ja
aktiivisuus.
”Asiakkaan ansaintalogiikka pitää oppia
tuntemaan, jotta voi tarjota ratkaisuja, jotka
tukevat asiakkaan toimintaa tuloksellisesti.
Pitää olla rohkeutta astua totuttujen uomien
ulkopuolelle, siirtyä projektiajattelusta yhä
enemmän prosessiajatteluun ja erottua kilpailijoista paitsi kipsilevytoimittajana, myös
kevytrakentamisen järjestelmätoimittajana.
Kun päästään kumppaniasemaan, jossa asiakkaan kannattavuus syntyy olennaisilta
osin yhteistyöstä Knaufin kanssa, asiakassuhteista muodostuu myös pitkäaikaisia”,
sanoo Petteri Tarkio.

Lyhyesti
Petteri Tarkio, 43
Insinööri, MBA
• Knauf Oy:n myyntijohtaja
8.8.2011 alkaen, toimipaikka
Espoo
• Aikaisemmat työnantajat mm.
Halton Oy, Enervent Oy Ab,
Onninen Oy
• Naimisissa, kaksi lasta
• Kotipaikka: Veikkola
• Harrastukset: Kilpapurjehdus,
partiotoiminta, hiihto ja laskettelu

Muutoksen signaalit
myynnin kautta
Markkinoilla ja asiakkaiden tarpeissa tapahtuvien muutosten seuranta on Tarkion mukaan yksi tärkeimmistä asiakasrajapinnassa
toimivien ihmisten tehtävistä. Tieto kentältä pitää saada jaettua organisaation sisällä ja
ottaa huomioon tuotevalikoiman kehittämisessä, yrityksen painopistealueiden suuntaamisessa sekä asiakkaiden tarkemmassa
segmentoinnissa.
Vahvan perustan asiakkaiden muuttuviin
tarpeisiin vastaamiseen antaa myös Knaufkonsernin laaja kansainvälinen tuotevalikoima, jossa riittää uusia potentiaalisia tuotteita
tuotavaksi Suomen markkinoille.

Asiakkaan ansaintalogiikka
tunnettava
Asiakkuuden hallintajärjestelmät ovat tärkeä myynnin työkalu, mutta Tarkio muistuttaa ihmisten panoksen olevan niiden
hyödyntämisessä on ratkaiseva – CRMjärjestelmien tehokkuuden ratkaisee lopulta

"Myynnin ja markkinoinnin johtamisessa
tärkeintä on saada ihmiset sitoutumaan
yhteisiin tavoitteisiin ja motivoida heidät
toteuttamaan yrityksen strategioita päämäärien saavuttamiseksi", sanoo Knauf
Oy:n uusi myyntijohtaja Petteri Tarkio.
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Case: As Oy Helsingin Pääskylänrinne

Toimistoista
asunnoiksi!
Helsingin Sörnäisissä tehdään täysremonttia, jossa toimisto- ja liikerakennuksesta luodaan uusia, moderneja
asuntoja. As Oy Helsingin Pääskylänrinteeseen valmistuu 79 loft-henkistä
asuntoa syksyllä 2011.

Sörnäisten aitiopaikalle valmistuvat
Pääskylänrinteen asunnot lupaavat
modernia, loft-tyyppistä asumista.

Kookkaassa rakennuksessa on
7 kerrosta sekä pohjakerros, joten lattiapinta-alaa tulee saneerattavaksi yhteensä noin
5 000–6 000 m2.
Toimitilarakentamiseen erikoistunut
Jatke Oy vastaa Pääskylänrinteen saneerauksesta. Jatke ja Knauf olivat juuri solmineet vuosisopimuksen kipsilevyjen ja muiden tuotteiden kaupasta, kun urakka alkoi
syyskuussa 2010. Lattioiden pinnoitukseen
Knaufilta ehdotettiin kipsimassaa. "Kipsimassa tarjoaa tämänkaltaiseen kohteeseen
paitsi paremman lopputuloksen, myös
edullisemman ja työteknisesti helpomman
ratkaisun", kertoo Mika Auranen, joka vastaa Knaufin kipsilevymyynnistä Etelä-Suomessa. Mika kertoo myös, että vaikka hänen
vastuualueensa onkin kipsilevyjen myynti,
ei Knaufilla ole tarkoituksena myydä vain
omaa vastuutuotetta. Knaufin tavoite on
myydä sitä tuotetta, mikä parhaiten palvelee
asiakkaan tarpeita ja tarjoaa toimivimman
ratkaisun kulloisessakin kohteessa.

Vaikka 100 m suoraan ylös
Asiakkuus siirtyi siis Kalle Kompalle, joka
vastaa lattiamassojen myynnistä. Samalla
urakka siirtyi Espoon Lattiapinnoite Oy:lle,
joka Knaufin ehdotuksesta tarjosi urakkaa
Jatke Oy:lle. Tuotteeksi valittiin FE80-kipsimassa, jota Espoon Lattiapinnoite Oy osaa
työstää jo pitkällä kokemuksella.
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Kalle Komppa vastaa Knaufilla
lattiamassojen myynnistä.

Kätevä pumppuauto tuo joka aamu
paikan päälle kaiken tarvittavan
– kohteessa tarvitaan vain vettä ja
sähköä. Päivän päätteeksi tontille ei
jää varastoa eikä jätettä.

Yrityksen toimitusjohtaja Jussi Peltonen
kertoo tehneensä noin tusinan verran työpäiviä Pääskylänrinteessä. Jokaisella kerralla
levitettiin yhteensä n. 30 000 kg kipsiä, joten
kipsin kokonaismenekki Pääskylänrinteen
kohteessa oli n. 360 000 kg! Siiloautoon pakattiin aamutuimaan noin 12 000 kg tavaraa,
ja päivän aikana siiloa täytettiin nosturilla.
Kipsi tuotiin paikalle säkeissä, joten kohteessa
tarvittiin vain vettä ja sähköä.
Hyvin varustellussa autossa on automaattisekoitin, jolla sekoitetaan juokseva
kipsimassa. Pumpulla puolestaan kehitetään paine, jolla massa saadaan vietyä kohteeseen; jopa 100 m ylöspäin ja 200 m vaakatasossa.
Pääskylänrinne sijaitsee ahtaassa kaupunkiympäristössä kadun varrella. Siksi
pumppuauto on oiva systeemi: tontilla ei
tarvitsekaan olla tilaa isoille tavaramäärille.
"Käymme vain tekemässä töitä päivän ajan,
ja kun lähdemme, meistä ei jää työmaalle
jälkeäkään!" nauraa Peltonen.

Kipsimassan ylivoimainen
tarkkuus
Peltonen vertaa kipsimassaa ja kipsilevyjä, ja
löytää koko nipun hyviä syitä valita tällaisessa kohteessa kipsimassa. Kipsimassa on huomattavasti helpompi viedä ylös kerroksiin;
se hoituu pumpulla vähäisellä energialla
verrattuna kipsilevyjen kuljettamiseen. Vanhassa rakennuksessa lattiat todennäköisesti

Kohteessa valettiin ja tasoitettiin
tuhansia neliöitä kipsilattiaa.
eivät ole täysin suorat, joten ne olisi myös
oiottava. Massalla lattiat oikenevat itsestään.
Lisäksi saumakohtia ei synny, kuten erillisiä
kipsilevyjä yhteen sovittaessa, ja sikälikin
lattioista saa täysin tasaiset. Massaa voidaan
levittää sopivasti sen verran, että lattiaan
saadaan kauttaaltaan minimipaksuudeksi 30
mm. Suurin hyödyistä on Peltosen mukaan
kuitenkin ajansäästö: minkä kipsimassalla
tekee päivässä, siihen menee levyjä asettaessa viikkoja! Kohteessa säästettiin valtavasti
työaikaa ja työmiesten selkiä.

Helpommin, nopeammin,
edullisemmin
Myös betoniin ja sementtiin verrattuna kipsi
on Peltosen mukaan voittaja. Kipsi ei kutistu
eikä myöskään siksi halkea – se pysyy ehjänä ja suorana. Kipsi on edullisempaa kuin
sementti, ja sitä on helpompi työstää. Myös
kovettuminen on nopeampaa: siinä missä
kipsi on pinnoitusvalmista viidessä päivässä
per senttimetri, betoni vaatii viikon.
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Espoon Lattiapinnoite Oy

levittää "lettutaikinaa"
pumpulla
Jos joku osaa käyttää Knaufin tuotteita, se on Espoon Lattiapinnoite Oy.
Jo 11 vuoden ajan yritys on tehnyt yhteistyötä Knaufin kanssa. Yrityksen
toimitusjohtaja Jussi Peltonen kiittää yhteistyötä molemmin puolin
hyvin toimivaksi.
Espoon Lattiapinnoitteella on koneisto ja
varustus erilaisiin töihin. Urakoiden varmistuessa yritys ostaa vain tarvittavat materiaalit ja hoitaa toteutuksen.
Alun perin yhteistyö Knaufin kanssa
alkoi, kun Espoon Lattiapinnoite Oy etsi
sopivaa pumppauskalustoa. Knaufilta löytyi pumppuja jos jonkinlaisia – Knaufilla
on nimittäin erillinen yritys, Knauf PFT,
joka kehittää koneita parhaaseen asennukseen Knaufin tuotteille. "Kiinnostuin ensin
koneesta. Sitten tuli puheeksi, että miksen
pumppaisi sillä myös Knaufin kipsiä," sanoo
Peltonen.

Menetelmät ja materiaalit käsi
kädessä
Nyt yritys on pumpannut Knaufin kipsiä
jo toistakymmentä vuotta. "Materiaalitoimittajia on useita, mutta vain Knaufilta
tarjotaan kokonaisuus. Jokainen vaihe on
mietitty loppuun asti; miten materiaalit ja
koneet toimisivat optimaalisesti parhaaseen
mahdolliseen tulokseen", koostaa Peltonen.
Peltonen tuntee materiaalit ja menetelmät ja viihtyy työssään. Hän harmittelee
kuitenkin sitä, ettei työhön saa houkuteltua
nuoria miehiä – lattiapinnoitus on raskasta
työtä. Materiaaleista kipsimassa on kuitenkin vähemmän rankkaa työstää kuin esimerkiksi betoni.

Juokseva kipsimassa
tasoittaa vanhojen lattioiden
epätasaisuudet.
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Jussi Peltonen viihtyy työssään,
jossa tulokset näkyvät heti.

» Knauf Oy 20 vuotta

Lue Knaufin tarina alusta
tähän päivään saakka.

»
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»» Knauf
Vieraileva
Oy 20
kynäilijä
vuotta

Knauf eilen ja tänään
Knaufin historia alkaa jo 30-luvun Saksasta.
Vuosikymmenien aikana perheyrityksestä on kasvanut
huippumoderni, kansainvälinen konserni. Suomessa
Knauf juhlii 20-vuotista taivalta.
Alusta asti yrityksen kantavana ajatuksena on ollut taloudellinen rakentaminen.
Perheyrityksen filosofian mukaan yrityksen
laajaan perheeseen kuuluvat niin henkilöstö
kuin asiakkaat ja kuluttajatkin - kaikki ovat
osana yhteistä Maata ja kuuluvat samaan
ekosysteemiin. Siksi konsernin aatteena
onkin talouden ja ympäristöajattelun erottamattomuus.
Filosofia ei jää vain aatteen tasolle, vaan
innovatiivinen yritys elää sanojensa mukaisesti. Työntekijöiden viihtyminen ja pysyvyys sekä huippuluokan laatu-, ympäristöja turvallisuusjärjestelmät ovat osoituksia
tästä.
Knauf on yhtä kuin työntekijänsä. Yrityksen menestys on täysin riippuvainen
henkilöstön taidoista, tehokkuudesta ja luovuudesta, jotka puolestaan ovat edellytys
asiakkaiden tyytyväisyydelle ja menestykselle.

Knaufin tarina 1932–2011
Mosel-joen varrella, Saksan Saarlandissa
veljekset Alfons ja Karl Knauf perustivat
kipsiyrityksen nimellä Gebr. Knauf
Westdeutsche Gipswerke.

1932

1983

Knauf osti tanskalaisen Danogips
A/S :n. Suomen Kipso Oy perustettiin. Teollisuushallin rakentaminen
aloitettiin Kankaanpäässä.

1991

Knauf avasi oman taidemuseon
Saksan Iphofenissa. Museorakennus
on barokkirakennus vuodelta 1693, ja
näyttelyissä on historiallista taidetta
useista kulttuureista eri aikakausilta.
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1993

Jo noin kolmasosa Suomen
kipsilevymarkkinoista valloitettu.
Tanskalainen Danogips A/S osti
yrityksen. Suomen Kipso Oy siirtyi
Knauf-konserniin ja sai sitä myötä
nimekseen Knauf Oy.

1994

Tuotanto käynnistyi uudessa tehtaassa. Tuotteita
oli alkuvaiheessa neljä.

1995

Tuotantolaitokseen
rakennettiin toinen
tuotevarasto.

1996

Kasvavaa toimintaa varten
Knaufin tuotantolaitosta
laajennettiin esikuivainrakennuksella ja Bau-hallilla.

Esikuivain-laajennus vuonna 1995 oli yhtiön ensimmäinen investointi
Knauf-omistuksessa, ja siihen osallistui myös useita konsernin tanskalaisia teknisiä asiantuntijoita. Kuvassa nyt jo poistettu rumpukuivain,
etualalla siilo alakartiota eli leijupohjaa vailla. Kuvassa lisäksi vielä
pohjaväreissä elevaattori sekä Intensiv-suodattimen rungon jalat.

Ensimmäisiä onnistuneita ajoja uudenkarhealla Kankaanpään tehtaalla
vuonna 1994. Antti Kuronen (kuvassa
selin) ohjaa uunin purkua ennen levyjen ohjausta sahalle. Jorma Mäkelä
(radan sivussa) ja Vesa Salomäki
(hissin päällä) seuraavat tiiviisti
levyjen tuloa kuivurista.

Tuotevarasto 1 tehtaan
alkuvuosina. Kuvan Hystervarastotrukki viettää nykyään ”eläkepäiviään” kunnossapidon ainoana trukkina ja
toimii edelleen mainiosti.

Tehtaalle tulleen raakakipsierän laatua testataan
omassa laboratoriossa.

Tuotantolaitoksen kylkeen
kohosi uusi toimisto-, pajaja väestönsuojarakennus
sekä lastaushalli.

1999

2000

Knauf Oy palkittiin jo toistamiseen Pohjois-Euroopan
parhaana yksikkönä.

Knauf Oy palkittiin
Pohjois-Euroopan
parhaana yksikkönä.

2007

Raaka-ainekatos
rakennettiin
tuotantolaitoksen
viereen.

2008

2009

Knauf-konserni on jo yksi maailman suurimmista kipsilevytoimittajista. Knaufilla on
yli 150 tuotantolaitosta ja
23 000 työntekijää. Konsernin
liikevaihto oli yli 5,6 Mrd. €.

2011

Suomen Knauf Oy juhlii 20-vuotispäiväänsä.
Valikoima on laajentunut kahden vuosikymmenen aikana neljästä kipsilevystä 13 kipsilevyyn
ja yhteensä 890 varastonimikkeeseen.
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»» Knauf
Vieraileva
Oy 20
kynäilijä
vuotta

Aika vierii,
nimi vaihtuu
ja ilme muuttuu
Kahden vuosikymmenen aikana on
kipsiyritys ehtinyt läpikäydä monta kosmeettista muodonmuutosta. Dynaaminen
yritys aloitti taipaleensa Suomen Kipso
Oy:nä. Nimi vaihtui Knauf-Kipso Oy:n
kautta tämän päivän Knauf Oy -nimeen.
Myös visuaalinen olemus on uusiutunut
useita kertoja. Nykyisen ilmeen yksinkertaisuus on identtinen konsernin yhtiöissä
kaikkialla maailmassa.

Suomen Kipso Oy:n nimi ja logo
komeilee Kankaanpään tehtaalta
lähtevän rekan kyljessä. Myös yrityksen ympäristöajattelu näkyy selvästi
kiteytetystä viestistä.

Suomen Kipso Oy 1991–1994

Knauf-kipso Oy 1994–1999

Knauf Oy 1999–
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Vuonna 1997 ilmestyi ensimmäinen
Knauf-Kipso Oy:n lehti nimeltään
KIPSOLUTION, jolla haluttiin kertoa
niin henkilökunnalle kuin asiakkaillekin
rakentamisen uudet ratkaisut.
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» Knauf Oy 20 vuotta
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Aihetta iloon
Knaufin 20-vuotisjuhlat kestivät koko päivän ja pitkälle yöhön.
Kesän lapsi juhli Oktoberfest-teemalla.
Päivän cocktail- ja seurustelutilaisuudessa
kutsuvieraita – Knaufin pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita – hauskuutti nuori, lahjakas imitaattori Jarkko Tamminen.
Illalla henkilökunnan omissa Oktoberfest-aiheisissa juhlissa heitettiin kannat

kattoon bändin ja hulvattoman hauskan
ohjelman siivin. Viihteen kera tarjottiin
teeman mukaista ruokaa ja juomaa ja vasta
puolenyön aikaan juhlakansa päästettiin huilaamaan hauskanpidosta.

Toimitusjohtaja Kai Nurmi muisti
paitsi pitkään palvelleita, myös
TTS-ammattitutkinnon suorittaneita.

Knaufin 20-vuotisjuhlaan 20. toukokuuta
Kankaanpäässä osallistui noin 200 nykyistä ja
entistä knaufilaista sekä yhteistyökumppaneita.

Knauf Oy:n 20. toimintavuosi merkitsi monille pitkäaikaisille knaufilaisille myös kahdenkymmenen palvelusvuoden täyttymistä. Kuvassa vasemmalta: Knauf Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Kai Nurmi ja ensimmäinen toimitusjohtaja Jouko Kuisma (1995–2000) sekä alusta eli vuodesta
1991asti mukana olleet Camilla Nyman-Nurmi, Olli Santahuhta, Jorma Peltomäki, Tuomo Sivonen, Kalevi Luostarinen, Väinö Parviainen,
Jorma Mäkelä ja Mikko Kossi.
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» Knauf Oy 20 vuotta

20 vuotta talossa

Olli
Santahuhta
Tehtaanjohtaja, Kankaanpään tehdas

”Kun vuonna 1991 aloitin laitesuunnittelijana Suomen Kipso Oy:n Kankaanpään
tehtaan rakennusprojektissa, pääasiallinen
tehtäväni oli USA:sta siirretyn laitekannan
teknisten piirrosten ajanmukaistaminen uuden linjan tarpeisiin.
Tehtaan käynnistymisen jälkeen olin
muutaman vuoden vuorotyönjohtajana,
jonka jälkeen toimin tuotantopäällikkönä
kymmenisen vuotta. Linjavastuun ja raportoinnin lisäksi vastasin mm. lisäaineiden toimitussopimuksista ja tilauksista.
Jo tuotantopäällikkönä tuli huolehdittua
linjan tunnusluvuista ja budjetoinnista, jotka korostuivat toimenkuvassa entisestään,
kun aloitin tehtaanjohtajana vuonna 2005.
Kustannusseuranta, toiminnan suunnittelu
ja erityisesti henkilöstöasiat tulivat tuolloin
osaksi vastuualuetta.
Knauf osti Suomen Kipso Oy:n vuonna
1994. Sen myötä Kankaanpään tehdas sai
aivan uudella tavalla käyttöönsä resursseja
ja erityisesti merkittävän määrän tietotaitoa
kipsilevyn tekemiseen. Suhdanteiden samalla parantuessa tuli mahdolliseksi myös
toteuttaa tarvittavia investointeja tasaisesti
jatkuvana virtana.

10

kysymystä
Osallistu Gipsolution-lukijakilpailuun ja lähetä
vastauksesi 10 kysymykseen tämän lehden
sisällöstä 14.10.2011 mennessä osoitteella
ari.hyvarinen@knauf.fi
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Konekantaa uusittiin ja tehtiin monia
laiteparannuksia, mm. kuivauskapasiteettia
kasvatettiin huomattavasti. Välitystuotteiden
kaupasta saatiin toiminnalle uusi tukijalka,
ja asiakkaille alettiin toimittaa mm. laasteja,
metallirankoja sekä akustoivia alakattoja
kotimaisten, tanskalaisten ja saksalaisten
valmistajien valikoimista.
2000-luvulla tuotevalikoimassa on jälleen otettu iso kehitysaskel, kun tuotteiden
määrä on lähes kolminkertaistunut vuosikymmenen alusta. Mukaan on tullut erikoistuotteita moniin erilaisiin käyttökohteisiin,
uusia levyjen leveysmittoja, palonsuojaratkaisuja ja pinnoitettuja tuotteita.
Viime vuosikymmenellä tehtaalla koettiin myös markkinatilanteen ääripäät:
huippuvuosi 2007, jolloin linja oli käynnissä viikonloppuinakin sekä vuoden 2008
äkkipysähdys, josta ’selvittiin säikähdyksellä’
rakentamisen elvyttyä verrattain nopeasti.
Osa Kankaanpään jatkuvaa uudistamista ovat olleet tehtaan toimintajärjestelmien
kehittäminen ja sertifioinnit. Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät täyttävät
tänään kansainväliset standardit. Eteenpäin
on menty koko ajan pienin ja välillä vähän
isomminkin askelin.”

1. Minä vuonna Tampereen Näsinneula on rakennettu?
2. Kuka on KaMan puheenjohtaja?
3. Millä tuntinopeudella pallotykistä ammutulla käsipallolla
Stratopanel-levyn pallonkestävyys testataan?
4. Missä on Pääskylänrinne?
5. Montako neliömetriä väliseiniä Inlook Sisustus Oy urakoi
Kouvolan uuteen kauppakeskus Veturiin?
6. Mikä on Heradesign-puukuituakustiikkalevyn sideaine?
7. Millaista akustiikkalevyn rei’itysprosenttia suositellaan
koulutiloihin?
8. Kuka piirsi Villa Annen?
9. Kuinka paljon Knaufin yhteistyökumppanit lahjoittivat
junnupesikselle Knaufin 20-vuotissyntymäpäivän kunniaksi?
10. Paljonko Espoon Lattiapinnoitteen pumppuautoon
mahtuu kerralla kipsiä?
Oikein vastanneiden kesken arvotaan Lippupalvelun 200 euron
lahjakortti 21.10.2011. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Camilla
Nyman-Nurmi
Johdon assistentti, Espoo

Kalevi
Luostarinen
Kunnossapitopäällikkö,
Kankaanpään tehdas

”Taloon tulin yhtiön ensimmäisen
toimitusjohtajan Jouko Kuisman kanssa
Muotolevy-yhtiöistä, jossa olin toiminut
sihteerinä vuodesta 1987.
Kun aloittelin työuraani, markkinoille
oli juuri tullut laite nimeltä faksi – uutta ja
ihmeellistä! Telex ja puhelinluettelon keltaiset sivut olivat silloin myös kova sana.
Kännykät ja tietotekniikka alkoivat vasta
tehdä tuloaan. Nykyään on sähköposti, netti ja mobiilitoimisto, joten muutos on ollut
merkittävä.
Sähköpostin tulo on muuttanut työskentelyä. Ennen piti vanhan ajan tavan mukaan
kirjoittaa liikekirjeitä johtajan puolesta. Nykyajan johtajat osaavat hyvin käyttää tietokonetta, joten osuuteni kirjeiden ja muun
kirjoittamisessa on vähentynyt.
’Joka paikan höylä” kuvaa hyvin assistentin työtäni. Hoidan koko firman matkavaraukset, järjestän erilaisia tapahtumia, toimin
johtoryhmän assistenttina. Huolehdin myös,
että Espoon konttorista löytyy konttoritarvikkeita ja kaikkea mitä kahvituksiin tarvitaan.

Töitä on tullut lisää lähinnä reskontran puolelta. Minun piti vain tuurata, kun
reskontranhoitaja lähti kymmenen vuotta
sitten, mutta teen samoja töitä edelleen,
kuittaan tiliotteita ja hoidan perintää, ei siis
aivan tyypillisiä johdon assistentin tehtäviä.
Olen kuitenkin tottunut alusta asti siihen,
että autetaan missä voidaan ja osataan.
Työpaikkana Knauf tuntuu omalta, koska olen ollut täällä aivan alusta asti. Ensimmäisen kerran kävin Kankaanpäässä, kun
puut oli juuri kaadettu tontilta. Olen nähnyt
yrityksen kasvavan nykyiseen muotoonsa,
ja tuntuu hyvältä, että on ollut mukana luomassa jotain uutta.
Henkilökunnasta huolehditaan täällä
hyvin ja ilmapiiri on mielestäni positiivinen.
Knauf on myös konsernina hyvä työnantaja,
joka arvostaa henkilökuntaansa. Sen huomaa, kun silmäilee konsernin henkilökuntalehteä Knauf Journal. Usein saa lukea, että
joku on ollut yrityksen palveluksessa 30 tai
jopa 40 vuotta.”

”Lokakuussa 1991 tulin tehdastyömaalle Kankaanpäähän, aluksi koneenrakennuksen työnjohtotehtäviin parin vuoden ajaksi. Ensi vaiheessa mukana oli vain
kourallinen asentajia, yksi suunnittelija sekä
tanskalainen ja amerikkalainen asiantuntija
projektin tukena. Tehtaan rakentamiseen
osallistui suuri osa nykyisistä tuotantomiehistä, jotka koulutettiin linjalle oppisopimuksella.
Rakennusvaiheen jälkeen olin linjalla
vuoden pari työnjohtajana 90-luvulla. Linja
saatiin sinnikkään harjoitusvaiheen jälkeen
tuottamaan vaatimukset täyttävää kipsilevyä,
ja mieleenpainuvimpia kokemuksia koko
uralta ovatkin juuri nuo ensimmäiset onnistuneet ajot uudessa tehtaassa. Koneiden ja
laitteiden käyntiinajoon vuosina 1993–94
osallistui noin parikymmentä henkilöä.
Tehdas laajeni ja porukka kasvoi tasaisesti
ajan mittaan. Isoja askelia olivat Knaufin tulo
omistajaksi vuonna 1994, esikuivain-osaston
rakentaminen erittäin tiukalla aikataululla
vuonna -95 sekä myöhemmin mm. lämmöntalteenotto- ja kierrätyslaitosprojektit.
Kunnossapidon ylläpitotehtävät ovat
vain osa päivittäisestä työstäni. Paljon aikaa

vievät erilaiset projektit sekä investoinnit,
joita tehdään tuotantoseisokkien aikana.
Viime vuosina myös työsuojelua parantavat
toimenpiteet ovat ottaneet aikaa, näitä kehitetään yhdessä koko henkilökunnan kanssa.
Onnistuneesta kehityksestä on osoituksena
tänä vuonna sertifioitu OHSAS 18001.
Knauf-konsernin tekniset asiantuntijat
käyvät Kankaanpäässä säännöllisesti jakamassa näkemyksiä linjan kehittämisestä.
Kun jokainen kipsilevytehdas on pitkälti
oma yksilönsä, ratkaisut eivät ole tuontitavaraa vaan lähtevät täkäläisen valmistuslinjan vaatimuksista. Toki on paljon konsernin
esityksestä tehtaalle hankintaan tulleita koneita ja laitteita, joita on voitu soveltaa Kankaanpäässä.
Linjaan liittyvät investoinnit on vietävä
läpi tiukassa aikataulussa silloin, kun tuotannon kaverit ovat vapaalla – yleensä keväällä
koulujen hiihtolomien aikaan, juhannuksen
jälkeisenä parin viikon jaksona sekä vuodenvaihteessa. Kun linja käy miesten tullessa töihin, tuntuu että yksi iso askel on taas
saatu otettua.”
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Luonto kohtaa trendit

Sisustus
ja akustiikka
Menestystarinat, kuten alakattojen magnesiitti-puukuituiset sisustus- ja
akustiikkalevyt, ovat aina yhdistelmä näkemystä, innovaatiota ja johdonmukaisuutta. Vuonna 1908 mullistavana rakennustuotteena markkinoille tuotu
puukuitulevy on läpikäynyt näyttävän kehitystyön. Ensimmäiset askeleet
kohti toiminnallisuutta ja muotoilua vuonna 1935 aloittivat kehityksen kulttituotteeksi. Se oli, ja on yhä tänään, katseenvangitsija monien tunnettujen
rakennusten alakatoissa Japanista Yhdysvaltoihin ja Suomesta Etelä-Afrikkaan. Heradesignin innovatiivisissa alakattojärjestelmissä yhdistyy samanaikaisesti runsas valikoima suunnitteluvaihtoehtoja ja hyvä akustiikka.

Heradesign® alakattotuotteet ovat A2 paloluokiteltuja.
Saatavilla 17 eri reunavaihtoehtoa.
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