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KNAUF on yksi Euroopan suurimmista

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

katuotteet, teräsrangat, tarkastusluukut sekä
laastipumput ja -sekoittajat sekä Aquapanelsementtilevyt ja Knauf Sheetrock -valmistasoitteet.
Ympäristö- ja laatusertifikaatit ohjaavat yrityksen toimintaa ja tuotekehitystä.
Knauf-nimi tulee yrityksen vuonna 1932
perustaneelta perheeltä. Knauf toimii edelleen perheyrityksenä.
Lue lisää osoitteesta www.knauf.fi
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Kenttäkatu 4
38700 Kankaanpää
Puhelin: (09) 476 400
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Lehtien näköisnumerot
löytyvät myös internetistä,
osoitteesta www.knauf.fi
Lehti on painettu
ympäristöystävälliselle
paperille.

Pääkirjoitus

Tulevaisuus on nyt.
Viimeiset kuusi vuotta ovat olleet lähes ennennäke-

mätöntä vuoristorataa myös rakennusalalla. Vuoden 2015
ennusteet ovat edelleen laskusuuntaisia, eikä valistuneita
arvauksia kummempia ennusteita käännöksestä parempaan ole näköpiirissä.
Tilanne haastaa myös meitä rakennusalalla toimivia
miettimään asioita uudesta näkökulmasta: ovatko vanhat
konstit edelleen parempia kuin pussillinen uusia? Mitä
rakentamiselta odotetaan tulevaisuudessa? Mielipiteitä ja
vastauksia on monia, mutta valmistautuminen kohti tulevaa haastaa samalla koko
alan miettimään uusia toimintatapoja, tuotteita ja menetelmiä.
Rakentamisen laatu, innovaatiot, ympäristönäkökulmat, asumisviihtyvyys, tietomallinnuksen eri muodot. Tässä muutamia avainsanoja, joita tämänkertaisessa
Gipsolutionissa haastatellut asiantuntijat nostivat esille puhuttaessa rakentamisen
lähitulevaisuudesta ja vaatimuksista, joita esimerkiksi kiinteistöjen ja asuntojen
loppukäyttäjät pitävät tärkeinä.
Knauf vastaa tulevaisuuden asettamiin haasteisiin jo nyt. Olemme muun muassa keventäneet Kankaanpäässä valmistettujen tuotteidemme levypainoja niin,
että kipsilevyjemme neliöpainot ovat tippuneet keskimäärin yhdellä kilolla per
levyneliö. Kevennys ei luonnollisesti vaikuta tuotteidemme taivutuslujuuksiin tai
muihin ominaisuuksiin heikentävästi.
Keventyneet levypainot helpottavat tuotteidemme käsittelyä työmailla. Työmaaergonomian lisäksi keventäminen tekee hyvää ympäristölle: levyvalmistuksessa raaka-ainemateriaalia kuluu vähemmän ja tuotteita mahtuu entistä enemmän
yhteen kuljetukseen säästäen näin myös kuljetuksista syntyviä hiilidioksidipäästöjä.
Vaikka rakennusalan tulevaisuus näyttääkin edelleen mollivoittoiselta tulee kuitenkin muistaa, että omalla tekemisellä voi vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä
tulevat vuodet tuovat tullessaan. Rohkeus haastaa totutut toimintamallit ja tahto
kehittyä ovat avainsanoja silloin, kun etsitään oikeita työkaluja haastavien aikojen
selättämiseen.
Tulevaisuutta ei ole ennalta kirjoitettu – voimme vaikuttaa siihen omilla toimillamme. Joka päivä.
Innovatiivista talvenalkua kaikille lukijoillemme!
Kai Nurmi
toimitusjohtaja
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Puheenaiheena

Rakentamisen

INNOVAATIOITA
Helsingin Kalasatamaan
parhaillaan rakennettava uusi
työpaikka- ja asuinalue hyödyntää
innovatiivisia menetelmiä
kaupunkirakentamiseen.
Kokeellinen hanke kehittää
samalla monia teknologioita.
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Massiivisessa julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeessa tuodaan yhteen yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta,
kaupungin palveluiden kehittäminen sekä Kalasataman asukkaiden
tarpeet, toiveet ja ideat. Fiksu Kalasatama on Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelman ensimmäinen pilottihanke.
Kalasataman sydämeen, itäisen kantakaupungin maamerkiksi
kasvaa uniikki asuin- ja kaupallinen keskus, REDI. Helin & Co:n
johtava arkkitehti Tuomas Wichmann vastaa SRV:n REDI-hankkeen eri pääsuunnitteluosoioiden koordinoinnista. Kuuden eri pääsuunnittelijan asiantuntemus omilla osa-alueillaan tuodaan yhteen
IFC-muotoon käännetyllä yhteisalustalla, jolla eri suunnittelualueiden mallit saadaan toimimaan kokonaisuutena.

Terminaalimaiseen joukkoliikenteen
vaihtopisteeseen syntyy palvelukeskittymä.
Kaupallisten palveluiden lisäksi Kalasatamaan
rakentuu terveyden ja hyvinvoinnin keskus.
Mustikkamaan ja Korkeasaaren luontoalueet, Suvilahden ja Tukkutorin kulttuurialueet kuin myös Helsingin keskustan toisiinsa.

Ekokriteerejä ja innovaatioita

Kaupungin ja SRV:n toteutussopimus sisältää ison määrän erilaisia
ekokriteerejä. REDIssä varaudutaan muun muassa aurinkosähkön
hyödyntämiseen. Myös muita teknisiä ratkaisuja on valmiuksissa,
kun hinnat laskevat ja näitä tulevaisuudessa voidaan toteuttaa.
Valaistuksen suunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota.
REDI-kauppakeskuksen LED-valolähteet ovat muunneltavissa uusilla tekniikoilla. Tornien huipuilla on lipat, jotka suojaavat sateelta
ja lumelta. Lippojen alapuolen voi valaista eri sävyin. Näin tornit
kohoavat jo kaukaa tunnistettavana majakkana kaupunkikuvassa.

Yhteisöllistä asumista

Jalustarakennuksen päälle kohoaa kahdeksan tornia, joissa on
myös hotelli ja toimistorakennus. Keskuksen ympärille Kalasataman kaupunginosaan syntyy noin vuoteen 2035 mennessä koti 20
000 asukkaalle, noin 8 000 työpaikkaa sekä keskuksen kolmen hehtaarin kokoiselle tontille vahva kaupallisten palveluiden keskittymä.
Kalasatamassa asumiselle löytyy vaihtoehtoja kerrostaloista kaupunkipientaloihin, tornitaloihin ja terassitaloihin. Kantakaupunkimaisiin umpikortteleihin sijoittuu myös kivijalkaliikkeitä, kahviloita ja
ravintoloita. Erikoisimpia koteja lienevät Verkkosaaren rantaveteen
ponttonien päälle rakennettavat kelluvat talot. Puistojen ja aukioiden lisäksi alueelle rakennetaan kilometreittäin rantapromenadia.

Itäinen portti: tästä alkaa Stadi

Kalasataman REDI on vilkas joukkoliikenteen risteyspaikka, jossa
kohtaavat raskas ja kevyt, julkinen ja yksityinen liikenne. Joukkoliikenne ja tiiviys ovat pakottaneet ajattelemaan innovatiivisesti.
Alueen läpäisee 6-kaistainen Itäväylä, ja keskellä keskusta on metroasema. Henkilöauto- ja katurakentaminen kehittyy toki pyöräilyn, kävelyn ja julkisen liikenteen suuntaan. Keskukseen sijoittuva
300 auton liityntäpysäköintilaitos päästää kauempaa tulevat vaihtamaan helposti autonsa julkisiin kulkuvälineisiin. Pyöräilijöiden
baana-verkostoa laajennetaan Kulosaareen ja idän suuntaan. Katuverkot kytkeytyvät luontevasti Helsingin kantakaupunkimiljööseen. Kalasatama linkittääkin niin itäisen Helsingin asuinalueet,

REDIn kahdeksan tornia neljässä eri korttelissa vaihtelevat noin 2030 kerroksen välillä. Perinteisten parvekkeiden sijaan asuintorneihin
rakennetaan viherhuoneet, joilla voi säädellä asunnon olosuhteita:
kesällä viherhuone toimii asuntoa jäähdyttävänä tilana, talvella se
pehmentää kylmiä tuulia. Tilat ovat hyödynnettävissä ympäri vuoden. Samalla ne luovat ehjän ulkomuodon torneille.
Koska keskuksen korttelialueella ei ole tilaa pihoille, on jalustaosuudelle rakenteilla viherkatto, joka toimii puistona ja pihoina,
vaikka kätkeekin alleen kauppakeskuksen 3-4 kerrosta. Kunkin
korttelin kattopiha jaetaan aina kahden asuintalon yhteiseksi. Kattopihoja on kuitenkin kaikkien tornien asukkailla oikeus käyttää.
Esimerkiksi lapset saavat vapaasti leikkiä naapurikorttelissa niinä aikoina, kuin tornien varjostukset osuvat omalle pihalle. Kattopihakerrokseen liittyvä alin taso kaikissa torneissa
on kokonaan asukkaiden yhteistä tilaa,
joissa voi vahtia pyykkituvan ikkunoista ulkona leikkiviä lapsia, tai vaikka
järjestää kerhotiloissa tyttären rippijuhlat. Tornien ylimmät kerrokset ovat
myös yhteistiloja, joita näin saadaan
riittävästi. Tämä tarjoaa kaikille asukkaille demokraattisen mahdollisuuden
käyttää parhaita näkymiä.

Arkkitehti Tuomas Wichmann
vastaa SRV:n
REDI-hankkeen
eri pääsuunnitteluosoioiden
koordinoinnista.
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Puheenaiheena

BIM pakottaa ihmiset yhteistyöhön
Kalasataman REDI-hankkeessa
on sekä yksityinen että julkinen
tilaaja. Uraauurtava hanke on
kokonaisuudessaan SRV:n käsissä.
Kalasatamankadun silta, jolla Itäväylän liikenne tulevaisuudessa kulkee, metrosilta, katutyöt ja muu infrarakentaminen ovat
kaupungille tehtäviä hankkeita. Tornitalot, pysäköintilaitokset ja
kauppakeskus ovat yksityisiä hankkeita. “Haastavaa tässä on se,
että infrarakentaminen ja talonrakentaminen ovat samalla tontilla”, sanoo SRV:n projekti-insinööri Jyrki Maalahti.
Maalahti vastaa REDI-hankkeen BIM-tietomallinnuksesta
(Building Information Modeling) hankkeessa, joka perinteisillä
piirustuksilla olisi lähes ylivoimaisen vaikeata. Monimutkaisessa

hankkeessa, jossa on paljon osapuolia, yhteistyön mahdollistaminen on BIMin avainasiana. Erilaisia liittymäpintoja eri suuntiin
on niin paljon, ettei perinteisillä piirustuksilla asioiden havaitseminen ja päivittäminen ole mahdollista siten kuin tietomallissa. Asioiden ohjaaminen helpottuu tietomallimaailmassa. “BIM
muokkaa asenteita väkisinkin yhteistyöllisempään suuntaan, sillä
voidakseen tehdä oman osuutensa työstä on kaikkien suunnittelijoiden käytettävä referenssinä muiden suunnittelijoiden malleja”,
selventää Maalahti. REDIssä työtapa onkin kommunikatiivinen,
ja monet tahot ovat yhtaikaa asioiden kimpussa.
“SRV on jo muutama vuosi sitten tehnyt strategisen päätöksen, että kaikki omajohteiset hankkeet ovat tietomallihankkeita.
Osaamista varmistetaan kouluttamalla henkilökuntaa koko ajan”,
hän kertoo.

Pilottihanke myös ohjelmiston suhteen

REDI-hanke on myös tietotekniikkakehityshanke, jolla on kansainvälistä merkitystä. Amerikkalaisella Revit 3D-ohjelmistolla

Kalasataman REDI on
uniikki kokonaisuus,
jonka tornit nousevat
130 metrin korkeuteen
merenpinnasta.
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mallinnettu hanke on Revitin suurin, ja työkalua on muokattu, Norjassa ja Saksassa ollaan jo siirtymässä kokonaan tietomallijotta se jaksaisi pyörittää näin valtavaa hanketta. Kalasataman pohjaiseen suunnitteluun, ja Iso-Britanniassakin ollaan paljon piREDI-hankkeella on siis vaikutusta jopa ohjelmistokehittäjän temmällä kuin Suomessa. “BIM on sosiotekninen systeemi, jossa
suuntaan. Malli on niin suuri, että se on jaettu osiin, ja fyysi- fokus on tähän asti ollut tekniikassa. Tällä saralla Suomi on maailman kärjessä. Nyt on kuitenkin kiinnisesti sitä tehdään useassa paikassa.
tettävä huomio ihmisiin ja sosiaalisiin
Mallia ei siis ole piilotettu yhdelle
ulottuvuuksiin, jotta systeemi kehittyy
serverille yhteen paikkaan, vaan pilBIM on tärkeä kilpailutekijä
ja tulee kaikkien käyttöön. Julkinen
vipohjaisena siihen pääsee käsiksi
suomalaiselle
sektori on tässä avainasemassa”, käärii
reaaliaikaisesti eri pisteistä.
rakennusteollisuudelle.
Maalahti.
Helsingin kaupunki haluaakin
Suomi: BIM-edelläkävijä
omalta osaltaan opettaa ja haastaa
ja perässähiihtäjä
Merkillistä kyllä, vaikka Suomi on johtava tietomallinnuksen ke- konsultteja BIM-toimijoina. Esimerkiksi Kalasatamaan rakennethittäjä, ei BIMiä vielä käytetä kovin laajalti. Esimerkiksi julkiset tavan Isoisän sillan tarjouspyyntö lähti urakoitsijoille speksattuna
toimijat eivät vielä yleensä vaadi tietomallipohjaisia tarjouksia. tietomalliin, eikä piirustuksia edes oteta vastaan.
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Rakentamisen maailma

Termi ”lean
construction” sai
alkunsa Suomessa
vuonna 1993
Lauri Koskelan
järjestämässä
seminaarissa.

HOIKKA HUKAN SYÖ
Lean-ajattelu pyrkii
määrätietoisesti
poistamaan hukkaa ja
virhemahdollisuuksia
kaikista tuotantotoiminnoista. Se
poikkeaa monin
tavoin valtavirran
johtamistavasta ja
insinöörisuunnittelusta.
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”Kun lean-intoilijat puhuvat hukasta, eivät
optimointimaailman ihmiset tiedä miten
suhtautua”, toteaa Lauri Koskela, yksi leanintoilijoiden globaaleista johtajista. Kahden
yliopiston professorina Koskela tietää mistä
puhuu. Päätyökseen hän toimii Salfordin
yliopistossa Englannissa rakennetun ympäristön koulun professorina, ja osan vuodesta
Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa erikoisaloinaan BIM ja hoikka rakentaminen.
Hukka on ilmiö, jota ei edes mainita insinöörikoulutuksen ja johtamiskoulutuksen
kirjallisuudessa. ”Hukkaahan ei optimointimaailmassa ole olemassa! Tosiasian tunnustaminen romahduttaisi koko taloustieteen
perustan, joten se on johtamisen valtavirrassa lakaistu siististi maton alle”, väläyttää
Koskela. Optimiin ei koskaan päästä muuta

kuin teoriassa, joten tärkeämpää olisikin vähentää hukkaa.
”Rakentamisessa hukan määrä on suunnilleen sama kuin ruokaketjussa - maailmassa tuotetusta ruuasta 30–50% menee
hukkaan. Taloustieteen mukaanhan jokainen osapuoli toimii optimaalisesti – mutta
miksi sitten niin suuri osa maailman väestöstä näkee nälkää?” kummastelee Koskela.

20 % hoikemmalla budjetilla

Hoikasta rakentamisesta on hyviä kokemuksia maailmalta. Hoikan rakentamisen ja
rakennusten tietomallintamisen synergialla
rakennuskustannukset putoavat jopa viidenneksen. Tietomallinnus kuuluukin yhteen hoikan rakentamisen kanssa kuin käsi
ja hansikas. Koskelan päätyö Suomessa on
BIMforLEAN-projekti, jolla yhdistetäänn

BIM & LEAN = ♥

tietomallintaminen ja hoikka rakentaminen.
Tällä tavoin sekä tuotteet että projektinhallinta voidaan suunnitella tarkemmin, tuotteet valmistella ja esivalmistaa fiksummin ja
dimensiot ja mittatarkkuus varmistaa aivan
eri tasolle kuin ennen.
Rakentaminen on perinteisesti pitkälti
käsityötä.Toleranssit ja mittatarkkuus ovat
sen myötä melko löysät, eikä pitkälle menevä esivalmistus ole ollut mahdollista. Nyt
BIMin avulla voidaan tehdä erittäin tarkat
3D-suunnitelmat, jolloin esivalmistukses-

sakin päästään korkeaan mittatarkkuuteen.
Lisäksi lasermittauksen yleistyessä voidaan
jokaisen osa-asennuksen jälkeen tarkistaa
missä mennään ja sovittaa jatkotuotanto
tuloksen perusteella. Näin vältetään monia
akustisia ja energiataloudellisia ongelmia,
asennusongelmia jne.
”Saksassa ja USA:ssa on jo markkinasegmentti esivalmistetuille luksuspientaloille.
Näissä toleranssit ovat vain millin luokkaa,
jolloin taataan hyvännäköinen ja viimeistelty jälki”, kertoo Koskela.

•B
 IM ehkäisee eri alojen suunnitelmien välisiä yhteentörmäyksiä, jotka ovat
useimmin ilmeneviä ongelmia työmailla, ja vähentää siten hukan määrää
erityisesti työmaalla.
• BIM-ohjelmiston avulla voidaan yhteisesti tarkastella rakennuksen
mallia eri suunnittelijoiden vuorovaikutteisissa suunnittelupalavereissa.
Mobiilisovellusten lisääntyessä BIM voidaan tuoda myös työmaalle.
• BIMin toiminnallisuuksia voidaan hyödyntää systemaattisesti hoikkien
periaatteiden hyväksi. Esimerkiksi tietokonesimulaatio rakentamisen
etenemisestä helpottaa työmaasuunnittelua osapuolien välillä.
• Hoikan rakentamisen ennakoitavuus, kurinalaisuus ja yhteistyö
helpottavat BIM-pohjaisten teknologioiden toteuttamista.

HUKKA – tekijät,
jotka eivät lisää arvoa
Lean-ydinkonseptit painottavat arvon määrittämistä asiakasnäkökulmasta, kaiken arvoa tuottamattoman
toiminnan poistamista, ”imuohjausta”
eli asiakkaan tarpeista lähtevää tuotantoa, työntekijöiden osallistamista
ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä.
• kuljetukset
• varastot
• liike
• odotusaika
• ylituotanto
• ylityöstö
• viallinen tuote
• tuotteet, jotka eivät vastaa kysyntää/vaatimuksia
• hyödyntämättömät ihmisresurssit
Lisäksi Koskela nimeää päällekkäisestä työstä, ajankäytön huonosta
hallinnasta, käyttämättä jätetyistä
mahdollisuuksista, työtapaturmista
ja huonosta ergonomiasta aiheutuvan hukan.

Brasiliassa on kaupunkeja, joissa on innostuttu
rakentamaan hoikkien periaatteiden mukaan – esimerkiksi
Fortaleza. Niissä on taustalla täysin toisenlainen filosofia:
”maailmanparannusmeininki”, joka alkaa omasta tekemisestä,
omasta yrityksestä. Rakentaminen etenee kiireettömästi ja
huolella. Työntekijät ovat mukana suunnittelussa ja tekijöillä on
tehtäväkohtaiset selkeät ohjeet. Joko Eurooppakin olisi valmis
toisennäköiseen ajattelumalliin rakennusmaailmassa?
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Fysiikkaa

Lisättyä todellisuutta
VTT:n "lisätyn todellisuuden" (augmented reality, AR) kehitysryhmä on
alansa globaali kärkiryhmä. Tutkija Sanni Siltanen on yksi sen kansainvälisistä
AR-pioneereista. Mitä tällainen lisätty todellisuus on, Sanni?
"AR on keino yhdistää todellisuutta ja virtualisuutta tietokonesovelluksen avulla", avaa Sanni. "Sitä käytetään havainnollistamaan erilaisia kohteita aina suurista rakennushankkeista
kodin sisustussuunnitelmiin tai vaikkapa mainoksiin."
Siltanen on jo viidentoista vuoden ajan kehittänyt digitaalista kuvankäsittelyä ja AR:ää. "Lisätyn todellisuuden
vahvuus on siinä, että se auttaa hahmottamaan, miltä suunniteltava kohde oikeasti näyttää ja mitä se tarkoittaa. Se
havainnollistaa 3D-suhteita suunnitelman ja todellisuuden
välillä ja tuo kohteen oikeaan mittakaavaan ja perspektiiviin
– olipa kyseessä rakennus, huonekalu tai jokin muu kohde",
kuvaa Sanni.

Futuristista? Ei, vaan tätä päivää!

Jotta AR palvelee parhaiten käytössä, on huomioitava sen
kulloinenkin käyttötarkoitus, käyttäjien tottumukset ja tarpeet, ympäröivä maailma, bisnesekosysteemi, teknologian
kehitys jne. ”AR ei ole enää demoa tai tulevaisuutta – tekniset lastentaudit on kärsitty valmiiksi. Teknologia ja laitteisto ovat jo sellaisella tasolla että AR:ää voidaan käyttää
arkipäivässä, ja monet innovatiiviset yritykset käyttävätkin
AR-sovelluksia”, kertoo Sanna.
Hän jatkaa luettelemalla pitkän listan esimerkkejä käyttökohteista. ”Arkkitehtisuunnittelussa AR-visualisointi auttaa esimerkiksi talon massoittelussa. Rakentaja voi nähdä
tulevan talonsa sijoiteltuna tontille jo ennen perustustöiden alkua. Ja naapurillekaan ei tule yllätystä, kun viereinen
talo nousee lopulta tontille, jos sitä on päästy katselemaan
jo etukäteen. Infrarakentamisessa tien alla menevät putket
voidaan visualisoida, jos tiedetään mihin ne on sijoitettu, ja
siten helpotetaan korjaus- ja lisärakentamista."

Näe piilevät mahdollisuudet

"AR:stä on valtavasti hyötyä sekä isossa että pienessä skaalassa. Esimerkiksi kaupunkirakentamisessa voidaan hyvän
havainnollistamisen avulla puhua oikeista asioista – eikä uhkaavista visioista ja turhista peloista, joita usein ihmisillä on
uusien kohteiden suunnitteluvaiheessa", kuvaa Sanni.
Pienemmän mittakaavan esimerkkinä hän heittää asuntoesittelyn kerrostalossa: jos myytävä kohde on AR:n avulla
remontoitu tai sisustettu vaihtoehtoisella tavalla, niin ostajien on helpompi hahmottaa mahdollisuudet. Tällöin asun10 | GIPSOLUTION 2 /2 0 1 4

to myydään luultavasti
sekä nopeammin että
paremmalla hinnalla.
AR:stä on valtavasti
AR on reaaliaikaishyötyä sekä isossa että
ta ja interaktiivista,
pienessä skaalassa.
joten käyttäjä pystyy
liikuttamaan ja muokkaamaan haluamaansa
kohdetta – olohuoneen sohvaa tai koko rakennusta – ja katsomaan sitä eri suunnista. "Harvan ihmisen oma visualisointikyky riittää hahmottamaan miten se istuu ja miltä se
näyttää maisemassaan!" teroittaa Sanni.
Myös äänimaailman augmentointi on mahdollista. ARsovelluksilla voidaan auttaa esimerkiksi uudisrakennusten
suunnittelua lentokenttien tai muiden äänilähteiden läheisyyteen, tai meluisien asuinalueiden korjausrakentamista.

AR ja VR – mitä yhteistä, mitä eroa?
Selvitetäänpä ensin lyhenteet. AR on lisättyä todellisuutta ja
VR on virtuaalitodellisuutta (virtual reality).
Ensiksimainitussa todellinen todellisuus on mukana,
reaaliaikaisena. Viimeksimainittu on todellisuudesta irrallinen
luomus. Jos todellisuutta ja ympäristöä ei tarvitse huomioida,
on VR yhtä toimiva visualisointikeino.

Näissäkin on hyödynnetty AR:ää
• Helsingin Musiikkitalo visualisoitiin jo suunnitteluvaiheessa
tulevalle paikalleen.
• Kampin torni visualisoitiin – eikä tornia koskaan toteutettu.
• Valtran traktorit kustomoidaan yksittäin tilaajan toiveen
mukaan (penkit, kourat, toiminnot jne.) Ne on koottava tietyssä
järjestyksessä, jotta komponentit menevät paikoilleen. AR
havainnollistaa kokoamisjärjestyksen.
• Huvipuistolaitteiden kokoaminen voidaan visualisoida AR:llä.
Jos huvipuiston valtavat laitteet rakennetaan puistoon
väärässä järjestyksessä, eivät isoimmat palat ehkä enää
mahdukaan paikalleen.

Sanni Siltanen kehittää myös häivytettyä todellisuutta eli "diminished realityä", jossa jotain otetaan pois ympäristöstä. Käyttöalueita on aina yksittäisen
huoneen detajleista kaupunkisuunnitteluun saakka. Häivytetty todellisuus pohjautuu vahvasti kuvankäsittelyteknologiaan, mutta sallii nopeat visualisoinnit
reaaliajassa – toisin kuin Photoshop.
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Fysiikkaa

SIMSALA-BIM!
Näytä kaikki rakenteet!
Siinä missä AR lisää todellisuuteen elementtejä,
BIM näyttää todellisuuden kaikki eri kerrokset
yhdessä kuvassa. BIM (Building Information
Model) eli rakennuksen tietomalli sisältää
koko rakennuksen ja rakennusprosessin tiedot
kolmiulotteisesti määriteltyinä.
Espoolainen Tekla on maailman johtavia
BIM-kehittäjiä. Sampo Oksama Teklalta
kertoo: "BIM yhdistää arkkitehti-, rakennesuunnittelu- ja muiden suunnittelualojen
tietomallit yhdeksi kokonaisuudeksi, josta
kaikki voivat nähdä ja ymmärtää asian samalla tavalla. Maallikkokin osaa tulkita mallia – esimerkiksi tilaaja näkee heti, vastaako
suunnitelma toivetta."
BIM-tiedoista voidaan muodostaa kustannuslaskelmia, aikatauluja, energialaskelmia ja simulaatioita, jotka perinteiseen
tapaan tehtynä vaatisivat paljon aikaa ja
vaivaa. Tiedon päivittäminenkin tehdään
vain yhteen paikkaan, yhden kerran – eikä

erikseen kaikkiin piirustuksiin ja laskelmiin.
Kun jo suunnitelmavaiheessa päästään tutkimaan kokonaisuutta ja erilaisia vaihtoehtoja helposti koneen ruudulla, voidaan tehdä
parempia päätöksiä ja ratkaista monta ongelmaa jo etukäteen. Hyvin suunniteltu on
helpompi ja halvempi tehdä.
Oksama kertoo kustannuksista seuraavan
perussäännön: "Kun virhe havaitaan suunnitteluvaiheessa, sen korjaaminen maksaa
10 €. Kun se huomataan elementtitehtaalla,
korjaaminen maksaakin jo 100 €, ja jos virhe
havaitaan vasta työmaalla, on sen kustannus
jo 1000 €. Suunnitteluun kannattaa siis panostaa!"

Oksama kertoo yksinkertaisen esimerkin
Otaniemessä suunnitellusta yliopistosalista, josta tehtiin havainnollinen tietomalli.
Rehtori sai mallista katsoa, miltä puhujanpönttö näyttää ja mistä puhuja puhuu. Hän
havaitsikin syvyysnäkymässä ensimmäisen
penkkirivin tulevan liian lähelle puhujaa, ja
rivi päätettiin poistaa jo ennen kuin sitä oli
rakennettu.
Isoissa hankkeissa mittakaava on kuitenkin
jo aivan eri luokkaa. BIMin mahdollistamien
simulaatioiden, törmäystarkastelujen, määrälaskennan, muutoksien hallinnan, aikataulutuksen ja monen muun tekijän yhteisvaikutuksella voidaan säästää huikeita summia ja
rakentaa parempilaatuisia lopputuloksia.

Maailman parasta
tietomalliosaamista

BIM on ammattilaisten ja rakentajien
mallinnustyökalu, jolla Suomessa jo
suunnitellaan useimmat isot kohteet,
kuten kerrostalot ja ostoskeskukset.
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"Suomessa ollaan tietomallinnuksen kärjessä – edellä mm. Iso-Britanniaa ja USA:ta
– koska tietomallinnus on otettu käyttöön
suunnittelusta aina työmaalle asti. Alan
kokemus ja osaaminen on täällä maailman
parasta. Jotta voimme pitää asian näin, on
tärkeää viedä alaa eteenpäin kaikkien suunnittelijoiden voimin. Suomessa osataankin
kehittää alaa yhdessä jopa kilpailijoiden
kesken: kaikki voittavat. Naapurimaista
onkin kuulunut kateellisia kommentteja,
ettei muualla voisi edes ajatella menevänsä
kilpailijan kanssa samaan pöytään keskustelemaan!"
"Suomessa on julkaistu yleiset tietomallivaatimukset vuonna 2012. Täällä on myös
monia kansallisia hankkeita, joita yritykset
yhteisesti toteuttavat ja kehittävät. Niillä
viedään koko Suomen rakentamista eteenpäin", päättää Oksama.

Sami Maajärvi sulki kaapelit ja
johdot siististi Mitex-koteloon.

Pitkä piina putkiremontista?
Ei välttämättä!
Linjasaneerauksissa asukkaiden kannalta
ikävintä on asua pitkä aika remontin keskellä tai kokonaan poissa kotoa. Useat alan
toimijat ovat onneksi kehittäneet uusia menetelmiä vähentääkseen asukkaille koituvia
haittoja remonttivaiheessa.

Mitex lyhentää asennusaikaa

Knaufin uusi, esivalmistettu Mitex-kulmaelementti säästää aikaa työmailla. Esimerkiksi
asunto-osakeyhtiö Bunkkerin linjasaneerauksessa Helsingin Haagassa kaikki sähkökoteloinnit – voimavirtakaapeli, sähköjohdot,
valokuitukaapeli sekä antennijohto – suljettiin kulkemaan Mitex-koteloissa.
”Asennusnopeus on todella huippua,
hämmästelimme sitä itsekin. Selvästi nopeampaa kuin muilla vaihtoehdoilla,” toteaa asentaja Sami Maajärvi VVS Group

Oy:sta. ”Tasoitus- ja maalaustyö on niinikään vaivatonta”.

Tyytyväisempiä asukkaita

Samoilla linjoilla on isännöitsijä Vesa Itkonen isännöintsijätoimisto Itkoselta. ”Asukastyytyväisyys saneerausvaiheessa on yksi
toimintaamme ohjaava mittari. Tavoite on
tietenkin asumisen kokonaislaadun ja ilmeen parantaminen. Kun kotelot on ikäänkuin integroitu muuhun seinäpintaan, ne
näyttävät hyviltä.”
Isännöintitoimisto Itkonen suunnittelee
hoitamansa remonttihankkeet Mitex-idealla. Urakoitsijat toki valitsevat käyttämänsä menetelmät ja tuotteet toteuttamiseen
omista lähtökohdistaan. ” Tulevaisuudessa
Mitex tulee varmasti useammin valituksi,”
summaa Vesa Itkonen.

Monikäyttöinen Mitex
• linjasaneerauksiin
• sähkökotelointeihin
• epäsuoriin valaistuksiin
• alakattojen korkomuutoksiin
• jäähdytyspalkkeihin
• muihin kotelointeihin
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Kestävää

Rakentaminen ja kiinteistöjen
käyttö aiheuttavat maailmassa noin
puolet energian kulutuksesta ja
kasvihuonekaasupäästöistä. Alan onkin
nopeasti sopeutettava toiminta- ja
tuotantotapansa kilpailukykyisillä keinoilla
kestävän kehityksen toteuttamiseksi.

Täältä tulevaisuuteen
Näin toteaa Harry Edelman, Tampereen Teknillisen Yliopiston
kestävän kehityksen professori. Edelman on taustaltaan arkkitehti ja
erikoistunut kestävään kaupunkisuunnitteluun ja hankekehitykseen.
Kestävän rakentamisen näkökulmasta rakennuksia ei hänen mukaansa tulisi tarkastella yksittäin ja irrallisina, vaan niitä pitäisi katsoa korttelinäkökulmasta, verkoistona. Vasta silloin voi nähdä koko
kompleksisen kokonaisuuden. “Yksittäiset ratkaisut on toki etsittävä
tapauskohtaisesti, kartoituksen jälkeen, mutta uudella ajatusmallilla
ne etsittäisiin isommalla tasolla. Ratkaisut ovat aina kontekstiriippuvaisia”, painottaa Edelman.

kitys pienenee”, Edelman summaa. Demografisen tarpeen mukaan
siirtyvä rakennus, siinäpä uusi ajatusmalli!
“Sertifiointijärjestelmät kuten LEED ovat hyvä väliaskel, mutta itse uskon, että olemme menossa kohti jatkuvan parantamisen
mallia”, puntaroi Edelman. Arvioinnin tulisi professorin mukaan
liittyä rakennuksen todelliseen suoritukseen, eikä kertamittauksella
myönnettävään energiatodistukseen. “Siitäkin maksetun rahan voisi
mieluummin antaa kehitystyöhön, eikä ylvästellä paperilla, jonka saa
periaatteessa kertamaksulla”, Edelman sivaltaa.

Oikeanlainen rakennus oikeassa paikassa
oikeaan aikaan

Toinen mielenkiintoinen ajatusmalli on “integroivan toiminnan periaate”, jossa pyritään yhdistämään erilaiset toiminnot ja hallitsemaan
sekä käyttämään tiloja tehokkaammin. Monimuotoista aihetta kannattaa tarkastella eri näkökulmista ja tuoda se rakentamisen piirin
ulkopuolelle. “Yritykset voisivat miettiä jo strategiatasolla, mitä kan-

Edelmanin mielestä kestävään kehitykseen liittyvä huoli on paikallaan, mutta nyt se on väärin suunnattua. Yhtälö ei ratkea nollaenergiatalo-ajattelulla, vaan kysymys on paljon monimutkaisempi. “Ei
pidä keskittyä yhteen asiaan. Nollaenergia- tai passiivitasoa tavoitellessa syntyy usein riskirakenteita. Kun rakennus sijoitetaan oikeaan
paikkaan ja siitä tehdään toiminnallisesti oikeanlainen, energiatehokkuuden merkitys pienenee suhteellisesti. Esimerkiksi koulu- ja
päiväkotirakennuksissa siirrettävyys lisää elinkaarta ja rakennuksen
pitkän aikavälin toiminnallisuutta. Tähän suhteutettuna jonkun seinän eristysarvon ja tietyn rakennusosan energiatehokkuuden mer14 | GIPSOLUTION 2 /2 0 1 4

Integroiva ajattelutapa tukee yrityksen tavoitteita

Tarkastelemalla asiaa laajemmasta
perspektiivistä nähdään, kuka on
energian tuottaja, myyjä ja välittäjä.

Kollaboraation lisäys elinehtona

"Olemme lähellä paradigmamuutosta kestävän kehityksen
suhteen", tietää professori Edelman.
nattaa tehdä ja miten. Pitääkö itse omistaa rakennus, kuinka pitkäksi aikaa sitä tarvitaan, muuttuvatko tilatarpeet, onko huolto
parempi ulkoistaa? Tuotantolaitoksia suunnitellessa voisi ajatella
mihin se laitetaan logistisesta syystä, mitä tehdään hukkalämmölle, voidaanko tehdä yhteistyötä esimerkiksi kaupungin kanssa ja myydä energiana? Näin rakennuksissa ei jäätäisi viilaamaan
jonkin rakenteen energiatehoa tai yksittäistä ominaisuutta”, terottaa Edelman. “Samalla yrityksillä kasvaisi motivaatio kehittää
toimintaansa kokonaisuutena.”

Rakennusalan isoina teemoina tästä tulevaisuuteen ovat systeemitason muutokset, joiden on liityttävä yhteen, yhteisiin
tavoitteisiin. Muutosten välineinä on muiden muassa:
Lean-ajattelu, jossa pyritään jatkuvaan parantamiseen:
mitataan, katsotaan miten kävi, etsitään parannuskeinot
ongelmiin ja viedään asioita eteenpäin. Lean yltää koko
tuotantoketjuun ja muuttaa käsityksen tuotannosta.
BIM eli rakennusten tietomallinnus: miten rakennus (tai
mikä tahansa tuote) ja kaikki siihen liittyvä tieto esitetään
Kestävyysajattelun siirtyminen tuotteen tai rakennuksen
elinkaaresta elinympyrään – materiaalien ja energian ikuiseen kiertokulkuun. Kaikki relevantit osapuolet on sisällytettävä tarkasteluun.
Kaikki muutosvälineet työntävät samaan suuntaan, sillä
niissä on kaikissa vaatimuksena kollaboraation lisäys. Näissä
on nähtävä kokonaisuus eikä vain edistettävä tiettyä asiaa
yhdestä näkökulmasta. Tulevaisuus kuuluu yhteistyölle.

Miltä rakentaminen näyttää

VUONNA 2020?

Näkökulmia innovaatioihin, laatuun
ja muihin kriteereihin kertoo Max
Tollander, tuotekehityksen ja teknisen
tuen päällikkö Knaufilla.
Yleisesti ottaen laatutasoon kiinnitetään
enemmän huomiota esimerkiksi akustiikassa ja valaistuksessa. LED-valaistus ei vaadi
samoja suojaetäisyyksiä kuin halogeenit, ja
tarjoaa siten uusia mahdollisuuksia sisustukseen. Kaikuva kivitalo ei enää kelpaa, ja
yläkerrassa telmivien lasten meteli halutaan
eristää kotiteatterista.
Tekniikka lisääntyy myös turvallisuudessa. Parempaa laatua ja tekniikkaa osataan
myös myydä asiakkaille, jotka eivät ehkä
sitä itse tule ajatelleeksi.
Yhä enemmän rakennuksia tilataan avaimet käteen -periaatteella, sillä teknisten ja
muiden vaatimusten kasvaessa halutaan
jonkun kokeneen asiantuntijan johtavan
asiat maaliin asti. Talotekniikan säädeltävyys esimerkiksi mobiililaitteella yleistyy
standardiksi.

Ympäristön suhteen aletaan siirtyä
puheista tekoihin, mutta panostukselle
halutaan myös jonkinlainen takaisinmaksuaika – harvalla on varaa olla pelkästään
eettinen.
Työmaalogistiikka ja hukan vähentäminen nousee tärkeämmäksi.

Kipsi kehittyy Knaufilla

Knauf keventää tuotteitaan jo syksyllä
2014. Niitä tehdään ergonomisemmiksi ja niiden asennettavuutta parannetaan.
Suomessa on tehty hiukan raskaampia
levyjä kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa,
tai USA:ssa, jossa on päästy vielä alempiin
levypainoihin – parhaimmillaan jopa alle 6
kg per neliömetri. Suomessa peruslevy on
ollut 9 kg/m2, mutta nyt levyjemme paino
putoaa 8 kg:aan/m2.

Levyjen koostumus muuttuu vaahtomaisemmaksi kennorakenteeksi. Näin levyyn
tulee vähemmän kipsiä ja enemmän ilmaa.
Oikein tehtynä taivutuslujuus säilyy yhtä
hyvänä, ja ripustamiskestävyyttä pyrimme
jopa parantamaan.
Samalla levyistämme saadaan ympäristöystävällisempiä muun muassa niin, että
materiaalia kuluu vähemmän ja tuotteita
saadaan enemmän yhteen kuljetukseen.
Vuoteen 2020 mennessä tehtaamme pääsee vielä alempiin painoihin, ja kannattaakin
muistaa, että kevyempi levy riittää moneen
paikkaan ihan hyvin. Kaikissa paikoissa ei
tarvita esimerkiksi paloseinän ominaisuuksia.
Kevyemmät levyt ovat esimerkiksi otollisia
DIY-levyjä heille, jotka haluavat tehdä vaikkapa väliseinän ilman suuria rakennusfyysisiä
vaatimuksia.
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"Sheetrock -perhe sisältää
tuotteet tasoittamiseen,
nauhojen asettamiseen,
kulmalistojen asennukseen
ja pintojen muokkaukseen,
sekä työkalut, joilla tekemisestä tulee vaivatonta,"
sanoo tuoteryhmäpäällikkö
Ville Sarmesto.

TEHOA TYÖHÖN

– korkealla paineella!

Hyvät välineet ja menetelmät pintakäsittelyssä paitsi nopeuttavat
ja helpottavat rakentajien työtä, myös parantavat työn laatua ja
säästävät ympäristöä. Knauf Sheetrock -menetelmässä tasoitus
ja saumanauhoitus tehdään korkeapaineruiskulla.
16 | GIPSOLUTION 2 /2 0 1 4

Myyntijohtaja Teemu
Saarni Maalarimestareista uskoo, että asiakkaat
valitsevat Sheetrock
tuotteet järkisyistä.

”Yhdellä valmistasoitteella pärjätään lähestulkoon kaikissa tilanteissa,” kertoo Knaufin tuoteryhmäpäällikkö Ville Sarmesto.
Menetelmän ydin on on korkeapaineruisku. Normaalin korkeapaineruiskun teho
on noin 4-5 litraa minuutissa. Sheetrockruiskun teho nousee jopa 15 litraan minuutissa. ”Siinä on vissi ero! Perinteiseen
tasoiteruiskuun verrattuna ei tarvita erillistä kompressoria ja ruiskutettava tasoite on
aina valmiiksi sekoitettu. Siis nopeampaa
työskentelyä, vähemmän pölyä, vähemmän

suojauksia ja vähemmän hukkamateriaaleja. Myös ruiskulaitteen huolto ja puhdistus
ovat sujuvaa,” kertaa Ville.

Listaa lähes loputtomiin

Monilla isoilla työmailla kulmalistojen
tarve on kilometrejä – usein jopa yli kymmenen kilometriä. Kaikki mikä nopeuttaa
listoittamistyötä ja parantaa työn laatua,
on urakoitsijalle kotiinpäin. ”Sheetrock-listoitussuppilo soveltuu myös kulmalistojen
asentamiseen”, muistuttaa Ville.

Sheetrock on valmis
konsepti

”Sheetrock on täsmätuoteryhmä tasoitukseen ja sopii ketjumme valikoimaan, sillä se on valmis paketti”, kertoo myyntijohtaja
Teemu Saarni Maalarimestarien
Oy:stä.
Asiakaskokemukset viestivät,
että tuotetta on nopea ja vaivaton
työstää, ja työ kevenee selvästi.
”Maalaamisessa ja rakentamisessa tämä on tärkeätä. Asiakkaamme myyvät viimeisteltyä lopputulosta ja Sheetrockin hinta ja laatu
tukevat tätä”, vahvistaa Teemu
Saarni.
”Knaufilaisille lähetänkin terveisiä, että kun tuote on näin hyvin
toimiva konsepti, niin sen tunnettuuteen kannattaa panostaa jatkossa vielä enemmän, erityisesti
urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden suuntaan”, lohkaisee Teemu.

Risto Majaranta Lainisalo Interiorilta työstää
Sheetrockia Opinmäen
kampuksella.

Opinmäen kampuksella
Opinmäen kampus tarjoaa laajan valikoiman Espoon sivistystoimen palveluja eri
ikäisille kuntalaisille. Kampuksella tavoitellaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä
tietotekniikan avulla että luonnollisina
kohtaamisina, kansainvälisestikin. Opinmäkeen rakennetaan tiloja kansainväliselle koululle, varhaiskasvatukselle, kirjastolle,
työväenopistolle sekä nuorisotoimelle.

Lainisalo Interior on mukana rakentamassa kehittyvää Opinmäen kampusta.
”Toteutimme tasoitukset rakennuksen
kivi-, betoni- ja kipsipinnoissa Sheetrock-tuotteilla, ja Knaufilta tulivat myös
kulmalistat sekä saumanauhat,” laskee
Ilkka Hautala Lainisalo Interiorilta.
”Sheetrock on oikeasti tasoittanut työtämme!”
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Ääniä

"Silentboard vastaa
äänieristykseltään kahta
normaalia kipsilevyä",
toteaa Ilkka Nurmi.

Työskentely- ja asumisviihtyvyys
haastaa rakentajat ja suunnittelijat
Kaupunkirakenteen tiivistäminen on tulevien vuosien trendi, joka heijastuu asunto- ja
toimitilarakentamiseen. Haasteena on tällöin monipolvisen äänimaiseman tasojen
hallinta. Suurimmat vaatimukset ovat äänieristyksen toimivuus rakennuksen sisällä
ja ulkoa tulevan melun hallinta.
Ihmisten melunsietokyky on yksilöllinen.
Melun häiritsevyyden kokemukseen vaikuttavat monet inhimilliset ja äänenlaadulliset
tekijät sekä taustamelun taso. Äänellä on
oma luonteensa, kuten myös rakenteilla,
joilla sen siirtymistä pyritään rajoittamaan.
”Korkeita äänieristysvaatimuksia ei voida
täyttää pelkällä massiivisella rakenteella tai
perinteisellä levyrakenteella. Molemmilla on
etunsa ja haittansa. Kiviaineisella rakenteella
ongelmalliset taajuudet ovat juuri ihmisen
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puheelle tyypillisellä keskitaajuusalueella,
kun taas perinteisellä levyrakenteella matalat
taajuudet muodostuvat haasteellisiksi. Knaufin kehittämällä Silentboard-kipsilevyllä voidaan helposti parantaa sisätilojen viihtyvyyttä”, määrittelee avainasiakaspäällikkö Ilkka
Nurmi Knaufilta.

Äänieristys X 2

Silentboard-kipsilevy on tiiviydeltään ja värähtelytasoltaan normaalia paremmin ääntä
eristävä rakennuslevy. Sen ilmaääneneristävyys saavutetaan korkeammalla taipuisuudella ja suuremmalla pintamassalla. Tällöin
saadaan parannusta koko kuultavalle taajuusalueelle. Silentboardin ominaisuudet
auttavat hiljentämään asumismelua, työpaikan taustamelua sekä muista tiloista siirtyviä

Silentboardkipsilevyllä
voidaan helposti
parantaa sisätilojen
viihtyvyyttä.
melun lähteitä. Silentboard vastaa äänieristykseltään kahta normaalia kipsilevyä.
”Uudis- ja korjausrakentamisessa tarvitaan tuotteita, joilla todellista merkitystä
asumis- ja työskentelymukavuuteen. Tästä
kasvavasta tarpeesta syntyi Silentboard,
jonka testaamisessa myös yhdistelmärakenteet on otettu huomioon”, jatkaa Ilkka
Nurmi.

Silentboard sopii
hyvin käytettäväksi
UUDISRAKENTAMISESSA
• väliseinät
• ulkoseinän verhoilut
• huoneistojen väliset seinät
• talotekniset kuilut

KORJAUSRAKENTAMISESSA

• olemassa olevien seinien ja
kattojen lisäeristäminen
• huoneistojen väliseinien jälkiasennus
• massiiviseinien parannus verhoilulla
• talotekniset kuilut ja kotelot

ÄÄNIKATKOKOTELOINNISSA

• parantaa ohuiden rakenteiden
äänieristystä

I
M
L
HEpalvelukodiksi
Joensuussa sijaitseva palvelukoti Helmi valmistui keväällä 2013. ”Halusimme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman virikkeisen asuinympäristön, jonka yhtenä
tärkeänä osana on sisätilojen kaikinpuolinen toimivuus ja viihtyisyys. Rajatussa
tilassa tällä asukasmäärällä syntyy tilanteita, jossa hyvä äänieristys on selkeästi
mukavuutta lisäävä komponentti. Siksi valitsimme tänne Silentboardin,” toteaa
Juha Mononen, palvelukoti Helmen rakennuttaja ja omistaja.

Ääni-infoa
• Yli 38% suomalaisista on

herkkiä melulle.
• Melu lisää stressihormoneja,
myös unen aikana.
• Avokonttoreissa häiritsevimpäna
pidetään puheääntä.
• Taustaäänistä miellyttävimmäksi
koetaan puron solina.
• Desibeliasteikon nollakohta
tarkoittaa ihmisen kuulokynnystä.
• Kolmen desibelin muutos vastaa
äänekkyyden tuplaantumista tai
puolittumista.
• 10 desibelin melussa ääninergia
kymmenkertaistuu ja esim. 30
desibelin melussa on jo tuhatkertaistunut nollatasoon nähden
• Yli 80 db melutaso voi
vahingoittaa kuuloa
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Toimiva tila on enemmän kuin
seinät, lattia ja katto.

