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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.
Knauf Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat
kipsikartonkilevyt, kipsipohjaiset laastit
ja lattiamassat, Danoline-akustiikkalevyt,
Aquapanel-sementtilevyt, Heradesignpuumagnesiittilevyt, teräsrangat, tarkastusluukut sekä laastipumput ja -sekoittajat.
Ympäristö ja laatu ovat toimintamme kivijalkoja. Ympäristö- ja laatusertifikaatit ohjaavat kaikkea tekemistämme.
Lisätietoja www.knauf.fi

» Pääkirjoitus

Talouden ja asumisen trendit
Taloutta ja sen tilaa käsittelevät uutiset ovat kesän ja syksyn aikana vallanneet jälleen
palstamillimetrejä tiedotusvälineissä. Euroalueen epävarmuus jatkuu kuukaudesta toiseen,
ja kriisimaiden tilaa ja taloudenhoitokykyä esitellään medioissa ahkerasti.
Lienee totta, että talouden mittarit ovat viime aikoina alkaneet osoittaa hieman alaspäin, mutta yhtä totta on myös se, että maamme talous on edelleen vahvalla pohjalla.
Velka-asteemme on euroalueen matalimpia ja pankkisektorimme on suhteellisen pieni
ja hyvinvoiva ilman valtavia riskisijoituksia kriisivaltioihin. Maamme yrityselämässäkään ei liene suuria mullistuksia tiedossa, sillä töitä riittää edelleen lähes kaikilla elinkeinoelämän osa-alueilla.
Vaikka Suomi on toistaiseksi selvinnyt kuivin jaloin euron ahdingosta huolimatta,
ei silmiä tule ummistaa siltä seikalta, että harmaan talouden rattaat pyörivät maassamme edelleen valitettavan vauhdikkaasti. Tämän Gipsolutionin Vierailevana kynäilijänä
toimiva Pientaloteollisuus PTT ry:n puheenjohtaja Tatu Jokisalo kirjoittaakin kolumnissaan, että yksi rakentamisen suurimmista yhteiskunnallisista haasteista liittyy
juuri harmaan talouden torjumiseen. Erääksi lääkkeeksi hän ehdottaa omakotirakentajavähennystä, jonka avulla yksityisillä omakotityömailla tapahtuvaa veronkiertoa
saataisiin suitsittua.
Julkaisumme muissa jutuissa tutustumme rakentamisen positiivisempiin
ilmiöihin muun muassa kesällä Tampereella järjestettyjen asuntomessujen tarjonnan muodossa. Palveluiden läheisyys ja ekologisesti ja energiatehokkaasti rakentaminen olivat selkeitä trendejä niin asunto- kuin loma-asuntomessuilla.
Myös puukerrostalorakentaminen on nostanut hiljalleen päätään perinteisen betonirakentamisen maassa. Helsingin Viikkiin on noussut 113 asunnon kortteli puukerrostaloja,
joissa Knauf on ollut vahvasti mukana pumpattavien kipsimassalattioiden muodossa. Korttelin kerrostalojen asuntoihin pumpattiin Knaufin kipsiä lähes 7 000 kerrosneliömetrin
verran. Kipsi sopiikin erinomaisesti yhteen puurakentamisen kanssa, sillä massan keveys ja
nopea levittyminen antavat hyvät lähtökohdat tehokkaalle työskentelylle. Puutalot ovatkin
pääsääntöisesti betonikerrostaloja nopeampia ja edullisempia rakentaa. Unohtaa ei myöskään sovi kipsin ekologisuutta, joka lyö kättä perinteisen luonnonrakennusmateriaalin
kanssa.
Lähdemme kohti syksyä ja talvea positiivisin mielin median luomista uhkakuvista huolimatta. Tilauskirjat ovat normaalilla tasolla ja asiakkaillamme tuntuu
riittävän töitä entiseen malliin, joten maailmanloppua lienee turha edelleenkään
odottaa.
Toivotan menestyksekästä loppusyksyä 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: SF Sound Oy, Kontiolahti

SF Sound:

studio ilman kompromisseja

SF Sound Studio tarjoaa avarat ja
tarkoituksenmukaiset puitteet studiotyöskentelylle.

Täällä on muusikon helppo löytää oikea vire.
Studioponnistelujen aikana joenrannan sauna ja
grillikatos tarjoavat luovia taukoja keskittymiseen.
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Eräänä päivänä puhelin soi Knauf Oy:n myynnissä. Langan
päässä oli kontiolahtelainen Kimmo Perkkiö – tuottaja,
äänisuunnittelija, äänittäjä ja miksaaja sekä SF Sound Oy:n
toimitusjohtaja. Perkkiö halusi Heradesign-akustiikkalevyä –
ja paljon.
kertomus alkoi oikeastaan jo vuosia
aiemmin, joensuulaisen Kerubi-klubin saneerauksesta. Perkkiö toimi ääniteknisenä
konsulttina hankkeessa, jossa Kerubin tiilisali akustoitiin soittokelpoiseksi. Hän tiesi jo
tuolloin Heradesignin erilaiseksi kuin muut
markkinoilla olevat tuotteet. Sen akustiikkaominaisuudet ovat ”punkkarinkestäviä”, ja sen
rouheinen pinta miellyttää rockmuusikoiden
silmää.
Bändit ovatkin remontin jälkeen kehuneet Kerubia soittotilana – Heradesign toimii
paikallaan erinomaisesti.
Perkkiö on äänitekniikan konkari ja tehnyt alan töitä jo pitkään ja monipuolisesti,
elokuvaäänien tuottamisesta musiikin miksaukseen. Hän oli jo vuosien ajan tutkinut
mahdollisuuksiaan kehittää ja kasvattaa
yritystään, joka toimi oman talon alakerrassa. Perkkiö totesi vanhan rakennuksen ostamisen ja kunnostamisen liian työlääksi ja
riskialttiiksi. Uudisrakennus oli siis järkevin
vaihtoehto. Rahallisesti hankkeelle saatiin
apua ELY-keskukselta, ja alueen rikas elokuvatuotanto tuo lisävarmuutta studion talouteen. Rakennusta kaavailtiin jo vuonna 2006
kotitalon tontille. Jokirantaan on studiolta
matkaa alle 100 metriä. Itse suunnittelutyö
alkoi vuonna 2009.

Taantuma tuli avuksi
Perkkiö on asunut 90-luvun lopulla Englannissa ja kyseli myös sikäläisiltä tuttaviltaan
suosituksia hankkeensa toteuttajiksi. Alansa
paras oli kuulemma arkkitehti John Flynn.
Tutkittuaan arkkitehdin kansainvälisiä huipputöitä vilisevää meriittilistaa Perkkiö ottikin
tähän yhteyttä. Koska juuri tuolloin isot projektit olivat taantuman kohmettamia, pystyi
Flynn ottamaan uuden asiakkaan Suomesta
asti. Hanketta suunniteltiin alustavasti sähköpostin ja puhelimen välityksellä.
Flynn ei ollut koskaan käynyt Suomessa.
Koska tässä projektissa hän pääsisi suunnittelemaan rakennusta alusta asti tyhjälle tontille
– eikä vain muokkaamaan valmiiden tilojen
loppupäätä – hän lähti mielellään mittaile-

maan tonttia ja tunnustelemaan paikan virettä. Ensimmäinen vierailu sijoittui vuoden
2010 syksyyn.
Flynn suunnitteli SF Soundille yli 250 m2
studiotilaa. Rakennus on suunniteltu perustuksia myöten nimenomaan studiokäyttöön
– sen kaikkien väliseinien keskirungot nousevat omilta anturoiltaan ja jokainen huone
kelluu omalla, muusta rakennuksesta irti
olevalla laatallaan. Kompromisseja ei tehty.
Piirustuksien lähtökohtana oli muun muassa
Johnin itsensä suunnittelema Abbey Roadin
3-studio.
Rakennuksen pohjat valmistuivat 2011
huhtikuussa. Paikallinen rakennusinsinööri
tarkisti, että brittiarkkitehdin piirustukset
vastaavat suomalaisia rakennusmääräyksiä.
Määräyksissä ei oteta tarpeeksi huomioon
äänieristystä ja akustiikkaa, ja siksi suunnitelmat oli mietittävä huolellisesti. Huoneiden
sisäpintaratkaisuihin Perkkiö tiesi jo entuudestaan Heradesignin hyväksi tuotteeksi.
”Heradesignin valikoimasta löytyi juuri
meille sopivat versiot. Akustisesti se on tehokasta materiaalia ja hinnaltaan suhteessa
edullinen. Puu on kallista ja työlästä; tämä
on erittäin hyvä vaihtoehto”, toteaa Perkkiö.
”Levyssä on miellyttävä sointi. Heradesign vaimentaa ja hajottaa ääntä ja kaikua
tehokkaasti, mutta antaa hiukan takaisinkin.

2,5 cm paksu levy kestää myös kulutusta
hyvin eikä pikku kolaus vielä pilaa koko levyä. Rikki menneen levyn voi myös helposti
vaihtaa, mikä ei oikein muissa materiaaleissa
onnistu”, hän luettelee. Lisäksi Heradesignin
totaalinen myrkyttömyys ja ekologisuus sopivat Perkkiön arvomaailmaan.

Kelpaa maailmanluokan
tähdille
Paraikaa on SF Soundin studiolla hienoviritys menossa. Tilojen sointia kuunnellaan ja
mittaillaan tarkoin. Akustiikkaelementtejä rakennetaan ja siirrellään juuri oikean soundin
saavuttamiseksi.
Vastaavia tiloja ei ole Suomessa montaa.
Studion asiakkaat tulevat ympäri Suomea ja
myös ulkomailta. Venäläisiä muusikoita on
jo tiloissa palveltu, ja loppukesästä 2012 studiolla miksataan san franciscolaisbändin levyä. Tarkoitus on markkinoida studiota koko
maailmalle, kunhan kaikki on valmista. Ehkä
jonain päivänä toteutuu myös Perkkiön toinen haave: että saisi joskus myös pitää lomaa!

Myös visuaalinen harmonia on huomioitu kaikissa yksityiskohdissa.
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Maailmankuulu akustiikkaarkkitehti John Flynn
Tarinan alku kuulostaa valitettavan tutulta: kun työpaikalla ei
viihdy, työstä ei nauti eikä asiakkaisiin saa hyvää suhdetta, alkaa
mieli karata jonnekin muualle. Tässä tarinassa on onnellinen
loppu – vaikkei loppua vielä edes näy.
Peliin puuttui puhdas tuuri, joka
lankesi suotuisasti Lontoon liepeillä arkkitehtitoimistossa pakertavan nuoren arkkitehdin John Flynnin kohdalle. Käännöskohta
tapahtui yli 30 vuotta sitten, kun megaluokan
muusikko Ian Anderson osti talon Englannin maaseudulta. Laulaja-huilisti Anderson
luotsasi sadunomaista Jethro Tull -bändiä ja
halusi taloonsa rakennettavan levytysstudion. Tehtävään palkattiin Flynnin toimisto ja
tekijäksi nuori Flynn, joka kuitenkaan ei tiennyt levytysstudioista juuri mitään. Akustiikkaopinnotkin rajoittuivat arkkitehtikoulun
kursseihin. Siksi projektiin tuli avuksi kokenut akustiikkakonsultti Sandy Brown.
Flynn nautti tehtävästä ja ymmärsi, ettei
ollutkaan väärällä alalla; vain väärässä paikassa. Projektin valmistuttua hän irtisanoutui
työstään ja perusti oman firman. Seuraavaksi projektikseen hän sai Genesiksen studion
rakentamisen. Projekti oli hätäinen: bändillä
oli albumin levytys kesken ja se piti saada
valmiiksi nopeasti. Levyn valmistuttua, projektin kakkosvaiheessa rakennettiin isompi
tarkkaamo. Tässä projektissa Flynn sai avuk-

seen huippuluokan akustiikkakonsultin, japanilaisen Sam Toyoshiman.
”Toyoshima on pienten tilojen akustiikassa maailman paras”, sanoo Flynn.
Toyoshiman ja Flynnin yhteistyö on jatkunut Genesiksen studioprojektista asti, eikä
Flynn ole enää muunlaista työtä sen jälkeen
tehnytkään – vain akustiikka-arkkitehtuuria.
”Kaiken mitä osaan akustiikasta, olen oppinut Samilta”, Flynn kertoo. ”Akustiikka on
lisäsyy suunnitella sitä, mitä suunnittelet. Se
lisää työhösi vielä yhden logiikan tason”, kuvailee Flynn.

SF Sound -studio
”Suomi on aina ollut kärkipäässä niiden maiden listassa, joissa haluan käydä. Siksi lähdin
mielelläni katsomaan, mitä Kimmolla oli mielessä”, Flynn innostuu.
Yleensä akustiikka-arkkitehti tekee töitä jo olemassa olevien rakennusten parissa
ja suunnittelee näiden äänimaailmaa sen
jälkeen, kun rakennus on jo pystyssä. Vain
silloin tällöin arkkitehti pääsee suunnittelemaan rakennukset alusta asti. SF Sound -stu-

dio oli tällainen toimeksianto, ja siksi tehtävä
oli sitäkin mielenkiintoisempi. Suunnittelussa tehtiin monta versiota huonesijoittelusta ja
materiaaleista, ennen kuin sopivat ratkaisut
löytyivät. Akustiikka ei ole niin yksinkertaista – jopa materiaalien kiinnityksillä on merkitystä!
”Yleensä keksimme kussakin projektissa sopivat keinot tehdä pinnoista akustisia.
Kimmon ehdotus oli käyttää studiossa Heradesignia. Heradesignin olemassaolon tiesin
kyllä, mutten tiennyt sitä Knaufin tuotteeksi
enkä tuntenut tuotetta. En ole koskaan käyttänyt tämän kaltaisia materiaaleja”, tunnustaa
Flynn ja jatkaa: ”Knaufin muut tuotteet ovat
toki tuttuja. Knauf on rakennusalalla tunnettu koko Euroopassa.”
”Pidin Heradesignista ja haluan oppia
käyttämään sitä jatkossakin. Se on mittatarkkaa ja helposti asennettavaa, ja siitä löytyi
monenlaisia versioita. Aion tutustua levyjen
ominaisuuksiin paremmin – esimerkiksi mitä
taajuuksia erilaiset Heradesign-levyt vaimentavat parhaiten ja miten ne käyttäytyvät eri
tiloissa”, tuumii Flynn. Arkkitehti on mukana
SF Sound -studion viimeistelytöissä niin kauan, että asiakas on tyytyväinen. ”Kimmolle
toivotan onnea jatkoon! Ihailen nuoren miehen energiaa ja draivia – miten hän ehtiikään
tehdä kaiken!” hehkuttaa Flynn.

John Flynnin toteutuksia
ovat mm.

• Iso-Britannian huippustudiot
Abbey Road Studios ja
SARM Studios
• Lucasfilm Limited/Skywalker
Sound (San Francisco)
• Artistien ja tuottajien omia
studioita: Genesis, Sting,
Brian May, George Michael jne.
• SF Sound -studio, Kontiolahti,
Suomi: ainoa Flynnin suunnittelema tila Pohjoismaissa
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»» Knaufin
Vieraileva
ja Tikkurilan
kynäilijä yhteistyö

ColorFast-järjestelmä:
yhdistelmä kokemusta ja innovaatioita
– asiakkaidemme parhaaksi
Knauf ja Tikkurila ovat tehneet yhteistyötä vuosien ajan. Viimeisimpänä esimerkkinä ColorFast-lattiajärjestelmä, joka koostuu
Knaufin FE 80 lattiamassasta ja Tikkurilan
Temafloor pinnoitteista. Järjestelmässä yhdistyvät erinomainen tekninen toimivuus ja
arkkitehtoninen, viimeistelty lopputulos. Sen
kulutuskestävyyden on todennut mm. VTT
tutkimuksissaan. ColorFast-järjestelmän
käyttökohteita ovat mm. liike- ja toimistorakennukset, koulut, sairaalat sekä asuinrakennukset.
"Liike- ja julkisissa tiloissa liikkuu paljon
ihmisiä, joten pintoihin kohdistuu mekaanista rasitusta. Esimerkiksi ravintolat, myymälät,
luokka- ja neuvottelutilat sekä aulatilat ovat
erityisen sopivia kohteita ColorFast-järjestelmälle", toteaa Kaarle Luukkainen Tikkurila Oyj:sta.

Kestävä, nopea ja
helppohoitoinen
Tikkurilan yli 150 vuoden kokemus pintakäsittelystä ja Knaufin ylivertainen kipsivalmistuksen asiantuntemus takaavat asiakkaille
kestävän, nopean ja helppohoitoisen lattiajärjestelmän mitä erilaisimpiin tarpeisiin.

Knauf FE 80 lattiamassa
on ympäristöystävällinen valmiiksi sekoitettu kuivalaasti, johon lisätään vain puhdasta
vettä. Massa on itsestään siliävä ja helposti
koneellisesti levitettävä, ja se soveltuu hyvin
kaikentyyppisiin lattiarakenteisiin liitospintalattioista uiviin lattioihin ja lattialämmitysjärjestelmiin. ”Urakoitsijat ovat ottaneet omakseen Knaufin helppokäyttöiset kuivalaastit”,
toteaa tuoteryhmäpäällikkö Ari Hintikka
Knaufilta.
Temafloor pinnoitusjärjestelmä
Temafloor P 300 on kaksikomponenttinen,
liuotteeton, itsesiliävä epoksipinnoite, joka
kestää kovaa kulutusta. Pinnoitteella saadaan
saumaton ja helppohoitoinen lattia. Temafloor
P 300 epoksipinnoitteen yhteensopivuus kipsimassan kanssa on tutkitusti erinomainen.

Värit ja design
Lattian ei tarvitse näyttää harmaalta. Tikkurilan Temafloor P 300 voidaan sävyttää
tuhansiin eri värisävyihin. Vaihtoehtoja on
perinteisistä harmaista aina eri metallinhohtosävyihin. Yhdistettäessä laaja värivalikoima
ja erikoisefektit saadaan aikaan persoonallisia
designlattioita. "Asiakkaistamme etenkin
suunnittelijat ovat ihastuneet hyvännäköisiin
designlattioihin", toteaa Kaarle Luukkainen
Tikkurilasta.
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Nimitysuutinen

Ilkka Nurmi on myös paloturvallisuuden
asiantuntija.

Monen taidon Ilkka Nurmi
Uusi avainasiakaspäällikkö Ilkka Nurmi pyrkii työssään muun
muassa lisäämään Knaufin rajapintaa rakennesuunnitteluun ja
rakentamiseen. Mutta minkälaisesta miehestä on kyse?
”Naisten miehestä, voisi väittää! Talouteeni kuuluu tyttöystävän lisäksi kaksi
kouluikäistä, ihanaa tytärtä sekä narttukoira”,
nauraa Nurmi.
Knaufin palvelukseen 35-vuotias insinööri (AMK) löydettiin keväällä 2012. Nurmi
oli puolitarkoituksella katsellut avoimia työpaikkoja, mitä ei toki usein tullut tehneeksi

Leipiintymisen välttää
keksimällä uutta
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työskennellessään edellisellä työntantajallaan Tremco illbruckilla. Työ oli moninaista
ja haastavaa; tehtävät jakautuivat likimain tasan myyntityön sekä asiantuntijatehtävien ja
koulutusten välillä. Työskenneltyään lähes 9
vuotta samassa paikassa Nurmi tunsi kuitenkin halua lähteä kehittämään itseään uuteen
suuntaan. ”Välillä pitää polkua tarkentaa”,
pohtii Nurmi. ”Innostava toimintaympäristö ja vuorovaikutus on rikastuttavaa – se vie
eteenpäin.”
Knaufin ilmoitus uudesta avainasiakas-

päällikön tehtävästä herätti kiinnostuksen.
”Tehtävä näytti hyvältä askelmalta”, sanoo
Nurmi. Hakemus huomattiin, ja rekrytointiyritys soitteli keväällä miehen perään. Työssään Nurmi on ollut rakennesuunnittelun
kanssa tekemisissä jo 8 vuotta ja kokee olevansa oikealla paikalla. ”Halu on kova päästä
mukaan kehittämään myyntiprosessia eri ammattilaisten suuntiin – muun muassa rakennuspuolelle.”

Remppahommien kautta
telakalle
Nurmi on löytänyt paikkansa luontaisen kehityksensä kautta. Lukion jälkeen hän työskenteli muun muassa remontointi- ja maalaustöissä ja perusti siinä ohella perheenkin.

Ensimmäisen tyttären synnyttyä oli ajatus jatko-opiskelusta kypsynyt, ja hakupaperit lähtivät teknillisiin opintoihin. ”Luonnontieteet
ovat aina tuntuneet helpommilta kuin muut
aineet, ja materiaali- ja pintakäsittelytekniikka
kiinnosti – aluehan oli jo maalaustöistä tuttu,”
selittää Nurmi.
”Opiskelun aikana ohjauduin teollisempaan suuntaan ja opiskelin muun muassa korroosionestomaalauksia. Harjoittelujaksoilla
tein Helsingin telakalla maalaustyövaiheiden
tarkastuksia ja muita laadunvalvontatehtäviä
sekä työnjohtotehtäviä. Tuotantotalouteen
liittyvän lopputyönikin tein Helsingin telakalle”, kertaa Nurmi. ”Telakka oli loistava
näköalapaikka työelämään. Telakoiden tuotannon kehitystyöstä olisi myös muilla aloilla
paljon opittavaa”, hän jatkaa.

”Stadilainen juntti”
ostetuista lihoista herkullista lammaspataa,
Mökkeilyä ja ulkoilmaelämää rakastava Nur- jonka kera syksyisin syödään itse poimittuja
mi viihtyy perheensä kanssa. Tytöt harraste- tatteja. ”Hyvä ruoka on olennainen osa möklevat isän tuella, ja tv-ohjelmatkin katsotaan keilyä!” heittää Nurmi.
yhdessä. ”Katson sitä,
Knaufilla aloitettuaan Nurmi
mitä tyttäretkin”, sanoo Knaufilla pääsee on herätellyt henkiin neljä vuotmaanläheinen perheenta uinuneen golfharrastuksensa,
golfaamaan!
isä.
johon ei pienten lasten kanssa
Helsingissä koko ikänsä asuneella Nur- aika tahtonut riittää. Nyt tytöt ovat jo 8- ja
mella on mökkinä vanha hirsitalo Punkalai- 14-vuotiaat. ”Innostuin uudestaan! Golfissa
tumella. ”Torpalla” viihdytään koko perheen kamppailen lähinnä itseäni vastaan – vaikka
kera, ulkoillaan ja luetaan dekkareita. Men- kentillä syntyykin pientä poikamaista kilneen kesän kirjasuosikiksi Nurmi mainitsee voittelua myös kollegojen välille”, Nurmi veiRaymond Chandlerin Pitkät jäähyväiset.
kistelee. Tähtäin on asetettu ensi vuoden
Leivinuunissa valmistetaan naapurilta Knauf Golf -kisaan.

Vahvuutena verkostoituminen
Nurmi on ollut mukana monenlaisessa sidosryhmätoiminnassa ja on suhtautumistavaltaan vahvasti ihmisläheinen. Hän haluaa
herättää organisaatiot tietoisuuteen tavasta
kohdata asiakkaansa. ”Verkostoissa on ihmisiä, ei rooleja. Asiakkaat on kohdattava muutenkin kuin sopimusten kautta”, muistuttaa
Nurmi. Tehtävissään Nurmi on oppinut tuntemaan toimintakenttää monelta kantilta, kilpailijoita myöten. Kouluttajana hän on myös
oppinut pitämään silmänsä auki oppilaitosten
suuntaan, sillä sieltä löytyvät tulevaisuuden
työntekijät.

Paljasjalkainen helsinkiläinen
viihtyy perheineen vapaa-ajallaan
Punkalaitumella, Satakunnan
vehreissä maisemissa.
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Case: Ikano Center, Kuopio

Uusia elämyksellisiä
ostoskokemuksia
Savossa

Knauf on osaltaan mukana toteuttamassa Ruotsista Suomeen
rantautuvaa konseptia, jossa
IKEA ja perinteinen kauppakeskus yhdistetään saman katon
alle. Suomen ensimmäinen Ikano Center -kohde, Porttipuisto
Shopping, avattiin keväällä Vantaalla. Marraskuussa vuorossa
on Kuopion Matkus Shopping
Center.
Ikano on IKEAn rinnalla toimiva rahoituksen, kiinteistöjen, vakuutusten, omaisuudenhoidon ja vähittäiskaupan kansainvälinen yritysryhmä. Ikano Retail Center on
puolestaan konsernin itsenäinen yhtiö, joka
keskittyy suuren volyymin kauppapaikkoihin. Yhdessä Ikano Retail Center ja IKEA
muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden,
josta hyötyvät niin asiakkaat, kauppiaat kuin
kauppakeskuksen talousaluekin.
Arkkitehtitoimisto Parviainen Arkkitehdit Oy:ssä Matkuksen kauppakeskuksen työt
aloitettiin jo yli kaksi vuotta sitten valmistelevilla luonnoksilla ja viranomaisneuvotteluilla. Perustana Kuopion piirustuksille toimivat
ruotsalaisen arkkitehtitoimisto Agrenkonsult
Ab:n suunnitelmakuvat, jotka sitten muokattiin kansallisiin rakennusmääräyksiin ja -tapoihin sopiviksi. Parviainen Arkkitehdit on
aikanaan saanut vastuulleen Vantaan, Raision
ja Tampereen IKEA-sisustustavaratalot, joten
heiltä löytyi valmiina vaadittava yritystuntemus.
Tässä kauppakeskuksessa ei kuitenkaan
ole kyse ainoastaan IKEAsta. Keskus kattaa
sisälleen lukuisia ostosmahdollisuuksia sekä
palveluita, ja siitä pyritään tekemään nimenomaan perheiden ajanviettopaikka. Asiakasviihtyisyys on yksi oleellisimmista huomionkohteista kauppakeskusta suunnitellessa.
”Kauppakeskukselle on luotava sielu,
jolla se erottuu muista ja on kutsuva. Näin
ollen rakennuksen ulkonäköön ja sisätilojen
ratkaisuihin panostetaan aivan eri tavalla”,
arvioi pääsuunnittelija, rakennusarkkitehti
Juha Heiska.
Viihtyvyyttä – ja sielua – luodaan käytännön lisäksi visuaalisesti miellyttävillä ratkai-
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suilla. Matkus Shopping Centerin suurin erikoisuus muihin kauppakeskuksiin verrattuna
on Heiskan mukaan sen julkisivun muovikenno, joka voidaan valaista erivärisillä valoilla sesongin mukaan. Myös sisätiloihin on
panostettu näyttävillä rakenteilla ja laadukkailla materiaaleilla: aulan kaareva katto luo
ilmavan yleisilmeen ja myymälöiden kaarevien sisäänkäyntien keraaminen laatoitus tuo
arvokkuutta.

Asiakaskohtaamisissa
ratkaistaan kauppakeskuksen
menestys
Suunnittelun ja rakentamisen keskiössä on asiakkaiden viihtyvyys. Kaupallisten palveluiden
lisäksi keskus tarjoaa asiakkailleen oleskeluun
tarkoitettuja viihtymisalueita. Suunnittelussa
ja materiaalivalinnoissa onkin panostettu tilaratkaisuihin ja tilan tuntuun. Rakennuksessa
on käytetty paljon lasipintaa ja valaistukseen
on kiinnitetty erityishuomiota.
Viihtyvyyteen on satsattu myös kauppakeskuksen ulkopuolella. Matkus Shopping
Center sijaitsee valtatie 5:n varrella, noin
11 kilometriä Kuopion keskustasta etelään.
Asiakasviihtyvyyttä edesauttavat hyvät liikenneyhteydet sekä 3 000 parkkipaikkaa,
jotka on sijoiteltu kauppakeskuksen ympärille jouhevan liikenteen ja keskuksen helppokäyttöisyyden takaamiseksi.

Oikein valitut materiaalit
toimivat ja näyttävät hyvältä
Kauppakeskuksessa on pinta-alaa 49 000
bruttoneliömetriä. Niihin mahtuu 90 urheilu-, vapaa-ajan-, kodinsisustuksen ja muodin
myymälää sekä kahviloita ja ravintoloita, joita käyttää viisi miljoonaa vuotuista asiakasta.
Suunnittelijoilla, rakentajilla ja tavaratoimittajilla on siis käsissään vaativa urakka.
”Matkus Shopping Centeriin käytetään
70 000 m2 kipsilevyä kevytrakenteisiin väliseiniin. Lisäksi kauppakeskuksen kauppakäytävän kaarevassa katossa on käytetty 7 000 m2
Knaufin Danoline Designpanel -akustiikkalevyä Tangent rei’ityksellä”, listaa työmaan vastaava mestari Mikko Kinnunen Rakennusliike Lehto Oy:stä.
Suuriin katto- ja seinäpintoihin tarkoitettu Designpanel on omiaan Kuopion Ikano Center -kohteessa. Levyn yhtenäinen
ulkoasu luo tilaan rauhallisen tunnelman.
Rei’itettyjen kenttien varjokohdat pehmentävät ilmettä suuressa ja potentiaalisesti
kolkossa kauppakeskustilassa. Lämmin ja
viihtyisä ilmapiiri onkin tämän kauppakeskuksen tärkeimpiä tavoitteita suunnittelun
ja rakentamisen osalta – niistä muodostuu
lopulta rakennusarkkitehti Juha Heiskankin
tavoittelema kauppakeskuksen sielu.
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>> Asuntomessut, Tampere

Passiivikivitalo Ideal
– ”tulevaisuuden koti jo nyt”
Tampereen läheisyyteen, Vuoreksen kaupunginosaan nousevalle asuntomessualueelle rakennettavan Passiivikivitalo Ideal
-talon suunnittelussa lähdettiin liikkeelle energiasta ja käytännöllisyydestä. Ulkoseinien sisäpinnat oli päätetty viimeistellä
kipsirappauksella. Miksipä ei rapattaisi saman tien kaikkia
pintoja?
Passiivikivitalon ulkoseinärakenteena
käytettävän eristevalumuotin idea on peräisin
Keski-Euroopasta, jossa se on laajalti käytössä. Sen kanssa käytetään seinäpinnoissa usein
kipsirappausta.
Idealia rakentava urakoitsijayritys, Suomen Passiivirakentajat Oy, on Knaufin vanha tuttu. Yrityksen toimitusjohtaja Tomi
Taalikka tiesi jo kipsin toimivuuden monissa paikoissa ja ehdottikin aluksi kipsirappauksen tekoa juuri rakenteilla olevan, oman
Passiivikivitalonsa sisäseiniin. Tomin Akaalle
nousseessa talossa järjestettiinkin pian yhteistyössä Knaufin kanssa koulutustilaisuus,
johon osallistui sekä urakoitsijan että Passiivikivitalojen henkilöstö. Hyvän koulutuksen
pohjalta kipsirappausta oli helppo lähteä
käyttämään tulevissa kohteissa, joista ensimmäisten joukossa tehtiinkin jo seinäpinnat

1 2 | GIPSOLUTION 2 /20 1 2

asuntomessuille Passiivikivitalo Idealiin.

Levy vaihtuu laastiin
Aiemmin eristemuottiseinät on yleisesti pinnoitettu kiinnittämällä liimalaastilla kipsilevyä sisäpintoihin. Kipsirappaukseen verrattuna menetelmä on hidas ja työläs, varsinkin
kun vastaan tulee ikkunanpieliä tai muita hankalia kohtia – seinät on erikseen saumattava ja
tasoitettava.
Kipsi ruiskutetaan suoraan eristeen päälle. Se pysyy hyvin ja sen tarttuvuus on erinomainen. Onnistumisen varmistamiseksi
neuvoa kysyttiin vielä keskieurooppalaisilta
asiantuntijoilta, joilla on kokemusta menetelmästä. Valmis pohjustusohje tälle nimenomaiselle seinärakenteelle olikin jo saksankielisenä olemassa. Kipsiruiskutusta varten
sisäseinät pohjustettiin Betokontaktilla, joka

lujittaa rappausta ja parantaa tarttuvuutta. Sitten ne ruiskutettiin MP 75 L -laastilla kertaalleen ja tasoitettiin noin 15 mm paksuuteen.
Samalla hävisi kokonaan useita työvaiheita: pinnoitus, saumaus ja tasoitus hoituivat
yhdellä työvaiheella ja seinä oli maalausvalmis heti, kun pinnoitusporukka lähti.
”Tämä on selkeästi ykkösmenetelmä, jota
lähdetään jatkossa suosimaan. Kustannussäästöt, aikataulujen helpottuminen, työn laatu ja jäljen siisteys ovat selkeitä argumentteja
metodin puolesta. Knaufin kipsirappausjärjestelmän nopeus ja helppous jo pelkästään
ikkunanpielien viimeistelyssä riittää perusteluksi suositukselle”, luettelee Passiivikivitalot
Oy:n rakennusinsinööri Ville Lehtineva.
Seinien ruiskuttamiseen käytetiin PFT
G5 -laastipumppua, jonka urakoitsija oli
päättänyt hankkia käyttöönsä kipsipinnoituksen osoittauduttua ylivertaiseksi vanhaan
levypinnoitusmenetelmään verraten. Knauf
Oy:n tuotepäällikkö Kalle Komppa kävi
ohjeistamassa laitteen käytön, ja itse työ sujui
nopeasti.

Lattiat bonuksena
Käyttökoulutuksen yhteydessä selvisi, että samalla laitteella voidaan pumpata myös lattiat,

mikä tietenkin parantaa laitteen käyttöastetta
ja lievittää hankintakustannusta. Tieto tuli
kuin taivaanlahjana tiukan aikataulun kanssa
taistelevalle messurakentajalle: kuivumisajat
ovat paineisessa messurakentamisessa kriittiset, joten lattian pumppaus kipsimassalla
pelasti myös aikataulun! Tuumasta toimeen:
yläkerran lattia pumpattiin ontelolaataston
päälle FE 80 -massalla.
”Koko hommaan meni puoli päivää”,
nauraa Ville Lehtineva.

Elävyyttä sisäpintoihin
Komppa tietää suomalaisten perinteisesti
arvostavan suoraa ja sileää seinäpintaa. Trendinä on kuitenkin leviämässä strukturoidut
pinnat.
”Kipsimassa sallii sisustajan luovuuden.
Siihen voi luoda elävyyttä ja kuviointia hiertämällä, harjaamalla tai muilla keinoin kuvioimalla. Sisätiloihin on myös alettu tuoda
julkisivumateriaaleja tuomaan vaihtelua pintoihin”, kertoo Komppa.
”Tiedossamme oli, että esimerkiksi Saksassa kipsirappaus on suosittu menetelmä
käyttämämme rakenteen pinnoituksessa ja
halusimme saada tästä omaan käyttöömme
dokumentoitua kokemusta. Knaufin avustuksella saimme koulutettua tuotetiedot ja työmenetelmät koko henkilöstölle aktiiviseen
käyttöön, kertoo Lehtineva.

Korkeasti varusteltu, eteläpihaiselle tontille rakennettu 177 m2 Passiivikivitalo on erittäin energiatehokas ja varustettu myös aurinkokeräimillä. Talo muodostuu eri osioista. Itse asunto-osa on neliön muotoinen
oma osionsa, jossa asumisen käytännöllisyys on asetettu etusijalle.
Toinen osio on autokatos ja sauna/vanhempien terassi. Ruokailutilan
jatkeena oleva lasitettu terassi tarjoaa suojaa pitkälle syksyyn ja muodostaa Idealin kolmannen osion. Neljäs osio on sisääntulokatos, joka
ohjaa tulijat oikealle ovelle.
Talon asumismukavuus ja viihtyisyys ovat erittäin korkeat. Talo on
miellyttävän vedoton, ja sen sisäilman laatu on korkea – ilman kosteuden aiheuttamia riskejä. Lämmityksen tarve on hyvin vähäinen.
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>> Asuntomessut, Tampere

Kuvat Antero Tenhunen, Suomen Asuntomessut

Asuntomessujen
rakennustrendit 2012
Tämän vuoden asuntomessut pidettiin Tampereen Vuoreksessa, sekä loma-asuntojen osalta Lappeenrannassa. Molemmille
yhteisinä trendeinä olivat energiatehokas ja ekologinen rakentaminen ja sisustaminen sekä asuminen palveluiden äärellä.
Tampereella oli lisäksi havaittavissa
selkeinä trendeinä puurakentaminen ja arjen toimivuuden tärkeys kodissa. Modernia
talotekniikkaa käytetään yhä luovemmin.
Yhteisöllisyys on asuinalueille oleellista, ja
yksittäisissä kodeissa yksilöllisyyden ja persoonallisten ratkaisujen merkitys korostuu.
Arkkitehtuuri on modernia ja rakentamiseen
on integroitu taidetta.

Ekologisuus ja energiatehokkuus
Ekotehoa tekniikalla ja
luovuudella
Rakentamista ohjaa nyt kokonaisenergian
kulutuksen E-luku, joka lasketaan rakennukseen ostettavan energian ja energiamuotojen
kertoimien tulona.
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Asumisen energiankulutus minimoidaan
rakentamalla omakotitalot passiivi- ja jopa
nollaenergiatasoon. Lämmityksessä käytetään uusiutuvan energian ratkaisuja: maa- ja
ilmalämpöpumppuja, aurinkokeräimiä ja erilaisia puulämmitysjärjestelmiä. Nollaenergiatasoa tavoittelevissa taloissa tuotetaan
myös sähköä aurinkopaneeleilla. Veden sekä
valaistuksen ja kodinkoneiden käyttämän
energian kulutus pyritään minimoimaan.
Uusien määräysten mukaisesti kaikki uudet
rakennukset ovat vuodesta 2020 alkaen lähes
nollaenergiataloja.

Jätteet hygienisesti putkiin
Jätteiden putkikeräysjärjestelmä yleistyy maailmalla suurissa kaupungeissa vauhdilla. Toi-

mintaperiaate on yksinkertainen: asukas tuo
kotona lajitellut jätteet keräyspaikkaan, jossa
on oma syöttöputkensa eri tyyppisille jätteille. Ne imetään automaattisesti maanalaisia
putkia pitkin koonta-asemalle. Jäteautoja ei
siis pyöri alueella lainkaan, joten melu ja pakokaasut vähenevät ja turvallisuus lisääntyy.
Järjestelmällä päästään eroon myös ikävistä
hajuista. Energiaa ekologinen putkikeräysjärjestelmä kuluttaa vain viidenneksen perinteiseen jätteenkuljetukseen verrattuna.

Hulevesien hallinnasta hienot
pihat
Sade- ja valumavedet eli hulevedet käsitellään
hallitusti, jottei läheisiin vesistöihin kulkeu-

suunnittelussa on alusta asti huomioitu muun
muassa säilytys, vaatehuolto, kodin tekniikan
hallinta ja keittiön toimivuus.
Modernilla talotekniikalla voi myös
helpottaa asumista. Älyjärjestelmien avulla
voidaan hallita kodin valaistus, lämmitys,
ilmanvaihto ja kodintekniikka sekä seurata
sähkön ja veden kulutusta vaikka etäohjauksella. Näin kodin energiankulutus on helppo
minimoida vaikkapa loman ajaksi, ja silti palata lämpimään ja mukavaan kotiin. Järjestelmästä saa myös ilmoituksen vaikkapa palo- ja
murtohälytyksestä tai vesivahingosta suoraan
matkapuhelimeen.

Puurakentaminen

du epäpuhtauksia, maaperän kiintoainesta ja
vesistöjä kuormittavia ravinteita. Hulevesiä
viivytetään ja imeytetään tonteilla monipuolisella piharakentamisella: pihoilla nähdään
sadepuutarhoja, kivipuroja ja veistoksellisia
sadevesikouruja.

Puurakentaminen on kasvava trendi sekä
omakoti- että kerrostaloissa.
Puu onkin oikein käytettynä ekologisesmodernin tiedonsiirtotekniikan avulla.
ti, esteettisesti ja ekonomisesti erinomainen
Kaupunkimainen ympäristö ja monipuo- raaka-aine, jonka etuja ovat sen uusiutuvuus,
linen asuntotuotanto toteuttavat asukkaiden kestävyys ja monipuoliset rakennustekniset
yksilölliset asumisen tarpeet ja luovat yhtei- ominaisuudet sekä helppo työstettävyys.
söllisyyttä. Taiteella on oma paikkansa asuin- Puu eristää ja myös varaa lämpöä. Puuraympäristön elävöitkenteet ovat heltäjänä, niin taloissa Kodit on suunniteltu niin, posti korjattavissa,
kuin puistoissa ja kamuunneltav issa
duillakin. Valaistuk- että arki on helppoa.
ja kierrätettävissä.
seen puistoissa ja kaModerneilla puuduilla käytetään energiapihejä led-valaisimia. kerrostaloilla tavoitellaan energia- ja maLähialueiden viljelypalstoilla asukkaat voivat teriaalitehokkuutta, elinkaariajattelua ja
kasvattaa vihanneksia, juureksia ja marjoja – ekologisten elämäntapojen huomiointia
tämän lähempää ei lähiruokaa voi saada.
suunnittelun alusta asti. Puun ekologisuutta
vähentävät sen pitkät kuljetus- ja jalostusketYksilöllinen ja toimiva arki
jut, joten rakentamisessa tulisi suosia paikalAsuminen on kodikasta, esteetöntä ja asuk- lisia ja mahdollisimman vähän prosessoituja
kaiden monipuoliset tarpeet huomioivaa. Ko- puutuotteita.
dit on suunniteltu toiminnallisesti tukemaan
Puukerrostalot ovat jo yleisiä varsinkin
päivittäistä elämää, ja kodikkaasti tuomaan Ruotsissa, josta suomalaiset rakentajat hakelämmintä tunnelmaa. Arki on helppoa, kun vatkin oppia erityisesti suunnittelutyöhön.

Pikkukaupunkimainen
yhteisöllisyys

Etätyötä, päästötöntä
liikennettä ja palstaviljelyä
Asuinalueiden palvelut tehdään helposti saavutettaviksi kaikilla kulkumuodoilla ja kevyen
liikenteen reitit kannustavat päästöttömään
liikkumiseen. Sujuvaan arkeen ei välttämättä tarvita omaa autoa. Asumisen trendeihin
kuuluu myös etätyöskentelyn helpottaminen
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Case:
» Vieraileva
Viikki,kynäilijä
Helsinki

Puukerrostalokortteli on kotoisa
Helsingin Viikkiin nousee puukerrostalokortteli, jonka kuudessa
talossa on 113 asuntoa. Näissä on pumpattu Knaufin kipsiä lattioihin
lähes 7 000 kerrosneliömetrin verran. Metsä Woodin suunnitteluja kehityspäällikkö Jaakko Länsiluoto kertoo mielenkiintoisesta
projektista.

Suomessa puukerrostalo on melko
uusi vaihtoehto perinteiselle betonirakentamiselle, ja siksi prosessien tehokkuus ei vielä
ole parhaimmillaan. Puurakentamisen haasteina Länsiluoto mainitsee muun muassa
prosessin monimutkaisuuden ja toimijoiden

Puutalot ovat betonikerrostaloja nopeampia ja siksikin edullisempia rakentaa.
runsaan määrän. Tietotaidon kertyminen ja
uusien tekniikoiden ymmärtäminen vie aikansa, ja kaikken toimijoiden on ehdittävä
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saada nämä sujuviksi omissa prosesseissaan.
Kokemuksen kertyessä epävarmuustekijät
vähenevät, ja hintatason voidaan olettaa vielä
laskevan.
Viikissä rakentaminen perustuu Metsä
Wood Kerrostalojärjestelmään. Perustustyöt
aloitettiin kesällä 2011 ja asunnot valmistuvat
noin vuotta myöhemmin. Kertopuu-järjestelmällä rakennusten kolmi- ja nelikerroksisten
talojen runkotyöt saatiin valmiiksi kolmessa
kuukaudessa. Puutalot ovatkin betonikerrostaloja nopeampia ja edullisempia rakentaa.
Kuvassa Metsä Woodin suunnitteluja kehityspäällikkö Jaakko Länsiluoto.

tasalaatuiset rakennusosat sekä rakenteiden
Lähtökohtana ekologisuus
Ympäristönäkökulmasta puukerrostalo päi- keveys mahdollistavat joustavan tilankäytön
hittää betonikerrostalon ylivoimaisesti itse ja rakennuksen muunneltavuuden koko sen
rakennusvaiheessa. Elinkaariajattelussa avain- elinkaaren ajan. Koska väliseinistä mikään ei
asemassa on lämmitysmuoto: pitkällä täh- ole kantava, on asuntoja helppo muunnella,
täimellä rakennuksen energiatehokkuus on ja ulkonäöllisesti puu tarjoaa paljon luovia
itse rakentamisvaiheen päästöjä tärkeämpää. mahdollisuuksia.
Viikin talojen automaattisen sammuViikin talot ovat energiatehokkuudessaan Atusjärjestelmän ja palovaroittimien ansiosta
luokassa.
Elinkaaren päättyessä puu voidaan polt- paloturvallisuus on erinomainen. Paloriskit
taa ja käyttää lämmitysenergiana. Puukerros- muodostuvatkin lähinnä irtaimistosta, kuten
talon käyttöiäksi arvioidaan sata vuotta, mut- kaikenlaisissa rakennuksissa.
ta itse puurunko voi kestää satojakin vuosia.
Puukerrostalon etuna on myös keveys: Asukkaat positiivisia
puukerrostalo painaa valmiina vain noin Asukaskyselyjen mukaan suhtautuminen
neljänneksen vaspuukerrostaloihin
taavan betoniker- Ruotsissa puukerrostalot on positiivista. Puurostalon painosta,
kerrostalot koetaan
ja sallii siis säästöt ovat jo tavallisia, ja niitä yleensä kodikkaiksi,
jo perustuksissa.
sisäilmastoltaan hyon aina 8-kerroksisiin
Rakennus- ja huolviksi, toimiviksi ja
totöissä riittää ke- asti.
arkkitehtuuriltaan
vyempi kalusto.
onnistuneiksi. Myös
Ulkoverhousta onkin puutaloissa huollettava talojen äänieristys on todettu hyväksi.
säännöllisesti.
Asumistilastojen valossa suomalaisille
Puukerrostalo sallii betonirakentamista puukerrostaloille on potentiaaliset markkirikkaamman rakennusten ja ympäröivän mil- nat: 43,7 % suomalaisista asuu kerrostalossa
jöön muotoilun, sillä sen avoin arkkitehtuuri, ja 75 % kaikista kerrostaloista on alle 5-ker-

roksisia, eli ne voitaisiin nykymääräysten mukaan toteuttaa puisina. Länsiluoto uskookin,
että tulevaisuudessa puukerrostalojen rakentaminen lisääntyy. Kyse on markkinaraosta:
onko puukerrostalo valtavirran tuote vai erikoisuus?

Kipsi- vai puurakentamista?
Länsiluoto kertoo pääurakoitsijan valinneen
lattiapinnoitteeksi Knaufin kipsimassan. Nopea kuivumisaika, helppo työstettävyys ja
parempi äänieristys ovat selkeitä etuja rakentajalle. Lisäksi kipsin ekologisuus sopii hyvin
puutalorakentamiseen.
”Kipsiä on näissä taloissa todella paljon
– niin paljon, että projektia voisi väittää kipsirakentamiseksi!” nauraa Länsiluoto.
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Kipsistä on moneksi
Kevytrakenteisiin väliseiniin yhdistettynä kipsilevy on tuttu
termi lähes jokaiselle suomalaiselle, vaikkei rakennustöissä olisi
itse koskaan ollutkaan. Kipsi on kuitenkin materiaalina monikäyttöinen, ja maailmalta kantautuvien sisustustrendien myötä
myös Suomessa on alettu hyödyntämään sen monipuolisuutta
rohkeammin niin koti- kuin ammattilaiskäytössäkin.
Kipsi on levyinä yksi Suomen käytetyimmistä rakennusmateriaaleista. Materiaalin helppokäyttöisyys ja muokattavuus ovat
sen ehdottomia etuja ja suosion syitä. Kipsiä
voi muotoilla tasaisiksi pinnoiksi ja koristeellisiksi elementeiksi kohteen tarpeiden ja
suunnittelijan mieltymyksien mukaisesti.
”Kipsilistat ja -levyt voidaan paklata saumattomasti toisiinsa sekä kiinnityspintoihinsa, jolloin lopputuloksena on siisti, ääntä
eristävä ja absorboiva pinta”, kertoo Verkkosuomen myyntijohtaja Petri Hakala.
Toki monista mahdollisuuksista huolimatta, kipsiäkin tulee käsitellä asianmukaisesti parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
Kipsi ei esimerkiksi sellaisenaan kestä suoraa
vesisadetta eikä kosketusta kosteuden kanssa.
Verkkosuomen kipsivalikoiman tuotteet
tehdään kaikki käsityönä, yksittäiskappaleina muottiin valamalla. Nimenomaan valmistusvaiheessa kipsimassan sekaan upotettava
lasikuitumatto tekee valmiin tuotteen pintakäsittelyn ja asentamisen helpoksi. Helpon
asentamisen lisäksi kipsi on pitkäikäinen.
Kuivissa sisätiloissa Hakala ei anna kipsituotteille laisinkaan käyttöikärajaa, ja ulkotiloissakin materiaali kestää oikein käsiteltynä ja

suoralta sateelta suojassa noin 50 vuotta.
”Tietyin väliajoin pinta on kuitenkin tarkistettava halkeamien varalta. Jos ehjä pinta
pääsee rakoilemaan, kipsin tuhoutuminen
saattaa edetä hyvinkin nopeasti”, Hakala
opastaa.
Kipsi on tuttu ja käytetty materiaali rakentamisessa. Kipsin esteettisten ominaisuuksien, asentamisen helppouden ja pitkän käyttöiän lisäksi kipsin puolesta puhuu
myös sen soveltuvuus teknisiin tarkoituksiin.
Hakala esitteleekin LPR-arkkitehdit Oy:n
suunnitteleman Helsingin Musiikkitalon tapauksen, jossa yritys toteutti konserttisalin
akustiikkaratkaisun. Verkkosuomi toimitti
tilaan massiivivalukipsisiä sylinteriheijastimia elementtilevyinä 900x1200 millimetrin
osina.
”Kipsiset, lasikuituvahvistetut ja mustiksi
maalatut kaarielementit asennettiin puisten,
tummasävyisten pintaelementtien taakse
siten, että ne hajottavat eli diffusoivat ääntä
vaativassa konserttitilassa”, kertaa Hakala.
Harvassa paikassa akustiikalla on niin
paljon merkitystä kuin konserttisaleissa, joten työn tuloksen oli oltava ensiluokkaista.

Kipsistä lisää sisältöä
sisustukseen
Kipsiä käytetään sisustusmateriaalina julkisissa tiloissa sekä esimerkiksi loistoristeilijöillä
sen keveyden, helpon työstettävyyden ja paloturvallisuuden vuoksi. Materiaalivalintoihin
vaikuttaa yhä enemmän ympäristönäkökulma; kipsi valitaan usein sen päästöttömyyden
ansiosta.
Sisustustrendit vaikuttavat värien ja tapettien lisäksi tilaratkaisuihin ja käytettyihin
rakennusmateriaaleihin. Nykyään tyylejä ja
vaikutteita haetaan myös ulkomailta, ja ihmiset ovat valmiita kokeilemaan näkemiään
mielenkiintoisia ratkaisuja omissa kodeissaan
ja rakennuskohteissaan.
”Kipsisomisteiden ja -kattolistojen käyttö erityisesti uudiskohteissa on lisääntynyt
viime vuosina. Muutosta ovat tuoneet mukanaan television lukuisat ulkomaalaiset
sisustusohjelmat, joissa tavallisiin koteihin
suunnitellaan ja asennetaan runsaasti leveitä
kipsisiä kattolistoja, boordeja sekä kattoruusukkeita. Englantilaiset ja mannereurooppalaiset sisustustavat ovat vahvasti matkalla
myös Suomeen. Ehkäpä pelkistetty lasi-teräsbetonirakentaminen ei enää riitä. Vaikuttaisi
siltä, että elinympäristöltä toivotaan aikaisempaa enemmän lämpöä ja viihtyisyyttä”,
Hakala arvioi tilannetta.
VerkkoSuomi Oy/
Kotisivu verkossa kipsilista.fi
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Pientaloteollisuus PTT Ry:
Omakotirakentajavähennyksellä harmaa talous
kuriin ja energiatehokkuus kunniaan
Samalla energiatehokkuus- ym. vaatimusten
myötä yhä vaativammaksi muuttuva omakotirakentaminen ammattimaistuu. Myös rakentamisen vastuusuhteet yksinkertaistuvat,
kun omakotirakentajat hankkivat laajempia
kokonaisuuksia osaavilta toimijoilta, joiden
yhteiskuntavelvoitteiden valvonta on yksinkertaista.

Harmaa talous on yhteiskunnallinen epäkohta, johon
on puututtava joka rintamalla.

Rakentamisen suurimmat yhteiskunnalliset haasteet liittyvät harmaan talouden
torjuntaan, energiatehokkuuden hallittuun
parantamiseen ja laadukkaaseen lopputulokseen. Uuden omakotitalon rakentajalle suunnattu rakentajavähennys ratkaisisi suurelta
osin nämä haasteet.
Harmaan talouden vastaisia toimia tehdään jo monin tavoin, lähinnä suuremman
mittakaavan rakentamisessa. Harmaata taloutta esiintyy kuitenkin myös pientalotyömailla, joka onkin merkittävä rakentamisen
osa-alue: omakotitaloja nousee tänäkin
vuonna yli 10 000 kpl, mikä vastaa noin 40 %
uusista asunnoista – pinta-alassa jopa 60 %.
Omakotirakentamisen erityispiirteisiin kuuluu, että rakennuttajana on kuluttaja. Suomalaiset pientaloja rakennuttavat perheet
ovat merkittäviä työllistäjiä rakennusalalla ja
harmaan talouden torjunta on tehtävä heille
mielekkääksi. Hyvin suunniteltu omakotirakentajavähennys kannustaisi kuluttajia kantamaan vastuunsa harmaan talouden torjunnassa. Lisäksi omakotiasuminen on halutuin

asumismuoto Suomessa ja ansaitsee omat
edistämistoimensa.
Vuonna 2020 kaikkien uudisrakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja. Lähes
kaikki uudet pientalot ovatkin jo matala- tai
passiivienergiataloja. Energiatehokkuuden
edellyttäminen osana omakotirakentajavähennystä lisäisi vähäpäästöisempien ratkaisujen kysyntää ja auttaisi haastavien tavoitteiden saavuttamisessa, sekä kannustaisi alaa
kehitys- ja innovaatiotyöhön.
Rakentamisen laadun kehittämisessä
kaikki ammattimaista rakentamista edistävät
toimenpiteet ovat tärkeitä. Pientalorakentaminen perustuu kasvavissa määrin talopaketteihin ja muuttovalmiisiin omakotitaloihin,
joiden osuus uusista pientaloista on jo yli
70 %. Laajimmat toimitussisällöt kattavat perinteisen talopakettitoimituksen lisäksi mm.
talotekniikan, energiaratkaisut, sisätilojen
pintamateriaalit ja keittiökalusteet paikalleen
asennettuna. Talopaketit ja erityisesti muuttovalmiit toimitukset vähentävät harmaan
talouden esiintymisen mahdollisuuksia.

Kotitalousvähennys on ollut toimiva
kannustin kotitalouksien teettämien korjausten sekä siivous- ja hoivapalveluiden
hankinnassa. Samalla harmaan talouden
houkuttavuus on vähentynyt. Periaatteiltaan
vastaavanlainen ratkaisu veisi omakotirakentamista suurin askelin parempaan suuntaan.
Yhteiskunnalle ei aiheutuisi kustannuksia,
koska harmaan talouden vähentäminen lisäisi verotuloja.
Tuet ja vähennykset ovat väliaikaisia ratkaisuja, jotka parhaimmillaan nopeuttavat
markkinamuutosta ja kokemuksien karttuessa myös ihmisten asenteita ja ”maan tapaa”.
Energiatehokkuuteen sidottu omakotirakennuttajavähennys olisi täsmäase harmaan talouden kitkemiseen ja rakentamisen laadun
parantamiseen.
Tatu Jokisalo
Pientaloteollisuus PTT ry:n
hallituksen puheenjohtaja
Lammi-Kivitalot Oy:n toimitusjohtaja
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Kuivaa asiaa
kaikille kipsilaasteista kiinnostuneille!
Knaufin valikoimista löytyy kipsilaasti ammattilaisille, omatoimirakentajille ja remontoijille. Kipsilaasti tasoittaa ja tarttuu nopeasti ja
helposti. Eikä aika käy pitkäksi kuivumista odotellessa.
Knauf MP 75 L on veteen sekoitettava, koneellisesti levitettävä laasti.
Sitä voidaan käyttää kaikkien sisätilojen rappaamiseen, erityisesti betonija muurattujen sisäseinien sekä -kattojen oikaisuihin ja rappauksiin.
Laasti soveltuu niin kuiviin kuin kosteisiin sisätiloihin.
Knauf Goldband on veteen sekoitettuna käyttövalmis kertatäyttölaasti.
Se soveltuu erityisesti korjaustöihin tai pienille pinnoille. Laastia voidaan
käyttää niin betoni- ja muurattujen sisäseinien ja -kattojen oikaisuihin
sekä rappauksiin, kuin myös kolojen ja uritusten täyttöön. Sen avulla
saadaan yhdellä kerroksella maalattava, tapetoitava tai laatoitettava pinta.
knauf.fi
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