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Kesä on kääntymässä hiljalleen syksyn puolelle. Tässä vai-
heessa vuotta meidän kaikkien pitäisi olla pirteitä ja aktiivi-
sia, sillä onhan akkumme ladattu täyteen aurinkoenergiaa 
tulevan kaamoksen varalta. Vai onko? Jostain syystä tietty 
väsymys ja varovaisuus ovat nähtävissä jo nyt alkusyk-
systä. Johtuuko se keskimääräistä huonommasta kesästä 
vai vallalla olevasta yleisestä pessimismistä kansantalou-
dessa ja etenkin rakennusteollisuudessa. Kesä oli mitä 
oli, mutta rakentamisen osalta ei vielä ole syytä vaipua 
synkkyyteen, vaikka selkeään taantumaan olemme tulleet-
kin. Rakentamisen volyymi on edelleen melko korkealla 
tasolla.

Aurinkoenergiasta puheen ollen tällä hetkellä tuntuu yksi 
kuumimmista keskustelunaiheista olevan energian sääs-
täminen. Asuminen ja asuntojen lämmittäminen kulut-
tavat paljon energiaa. Rakennusala onkin aktiivisesti ollut 
mukana kehittämässä yhä parempia rakenneratkaisuja 
energian säästämiseksi. Nykyiset matalaenergia- ja passii-
vitaloratkaisut ovat loistavia esimerkkejä siitä, että ener-
gian säästäminen on alallamme otettu vakavasti.

Välillä on kuitenkin hyvä kyseenalaistaa uusienkin ratkai-
sujen tarkoituksenmukaisuus. Kun talojen seinien vahvuus 
alkaa olla yli 600 mm ja ikkunoiden koko niin pieni, että 
valoa joudutaan kantamaan sisään säkillä, on syytä miet-
tiä mikä on asumisviihtyvyyden merkitys rakentamisessa. 
Muutoin ”kotini on linnani” -sanonta muuttuu pian kirjai-
mellisesti todeksi.

Asuntojen eristepaksuudessa on jo saavutettu tehokkaan 
lämmöneristämisen raja. Unohdamme energiansäästöä 
koskevassa keskustelussa helposti yksittäisen ihmisen 
roolin. Me kaikki pystymme vaikuttamaan energian sääs-
tämiseen paljon miettimällä sitä, miten asuntojamme käy-
tämme. Loppujen lopuksi oma mukavuudenhalumme on 
se, joka tuhlaa eniten energiaa. Jos oma asenteemme ei 
muutu, on eristevahvuuksien lisääminen ja muut vastaa-
vat toimet vain pieniä askelia oikeaan suuntaan. Meidän 
kaikkien on syytä katsoa myös peiliin ja miettiä omaa roo-
liamme ja vastuutamme.

Energistä syksyä ja loppuvuotta,

Kai Nurmi
toimitusjohtaja
Knauf

Eristämmekö 
itsemme?
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Kaikki kipsistä

”Kipsi parantaa asumisviihtyvyyttä” 

Fakta. Tilassa viihtymiseen vaikuttavat useat 
tekijät kuten sisäilma, ilmankosteus ja 

akustiikka. Puhtaana luonnontuotteena kipsi on allergi-
kolle hyvin sopiva materiaali ja sitä käytetäänkin paljon 
myös julkisissa tiloissa. Kipsi tasaa myös sisäilman koste-
utta. Erilaisilla seinän ja katon kipsilevyillä ja niiden pinnan 
rei’ityskuvioilla voidaan lisäksi parantaa tilan äänieristystä 
ja akustiikkaa.

”Kipsi on hauras materiaali, joka 
soveltuu vain paikkaukseen ja 
seinälevyihin”

Fiktio. Aivan kuten sementtilaastejakin, myös 
kipsilaasteja tehdään moneen käyt-

töön. Kipsi on monipuolinen materiaali, joka soveltuu 
paikkauksen lisäksi muun muassa seinäpintoihin, lattiamas-
saksi ja alakattorakenteeksi. Esimerkiksi lattiantekoon käy-
tettävä kipsi on lujuudeltaan verrattavissa yli K30-lujuus-
luokkaa olevaan betoniin.
 

”Kipsi mahdollistaa erikoisetkin 
ratkaisut”

Fakta. Kipsimassan voi muotoilla mihin muo-
toon tahansa, jolloin sillä voi toteut-

taa esimerkiksi uniikkeja lattia- ja kattolistoja, rosetteja tai 
vaikka pylväitä. Myös kipsilevyjä voidaan taivuttaa, jotta 
niillä saadaan aikaan pyöreitä tai porrastettuja muotoja 
seinässä, lattialla tai katossa.

”Kipsilaastia ei voi käyttää kylpy-
huoneessa.”

Fiktio. Kipsilaasti käy mainiosti myös märkä-
tiloihin ja onkin järkevin valinta, kun 

kyseessä on paksut täytöt. Päälle laitetaan vedeneristeet 
laatoituksineen. Kipsilaasti ei useiden sementtilaastituot-
teiden tavoin sovellu uima-altaisiin, joihin käy vain omat 
erikoistuotteet. 

”Kipsi on turvallinen materiaali”

Fakta. Kipsi on luonnontuote ja siksi ympä-
ristöystävällinen ja turvallinen valinta. 

Kipsin kiderakenne antaa sille paloneristävyysominaisuu-
den. Erityisissä palonsuojakipsilevyissä palonkestävyyttä 
on kehitetty vieläkin pidemmälle.
 
 

Kipsi on yksi maailman käytetyimmistä 
rakennusmateriaaleista. Tästä huolimatta 
siihen liittyy monia harhaluuloja, jotka voivat 
olla jopa esteenä sen tehokkaalle käytölle. 
Tiesitkö sinä kipsistä seuraavat faktat?  

”Kipsi kutistuu”

Fiktio. Yksi kipsin parhaimmista ominai-
suuksista on sen kutistumattomuus. 

Esimerkiksi lattiamassat eivät tarvitse raudoitetta eivätkä 
käpristy nurkista. Kutistumattomuus mahdollistaa paksut-
kin täytöt yhdellä kertaa. Sekä kone- että käsikipsilaasteilla 
voidaan tehdä jopa 50 mm:n kertatäyttö.

 ”Kipsiä on helppo käsitellä”

Fakta. Kipsin käyttö käy jouhevasti niin ammat-
tilaisen kuin tee-se-itse -rakentajankin 

käsissä. Helposti muotoiltavana materiaalina kipsituotteet 
myös jouduttavat työn edistymistä. Yhdellä tasoitteella 
saadaan esimerkiksi maalaus- 
ja tapetointivalmis seinä.  

 

   
 
 

Kipsi
Faktaa     & fi ktiota

Teksti: Minna Salmi
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Kaikki kipsistä

Näyttelyn vaihtuessa syntyneet teosten kiinnitysreiät ja 
muut jäljet pystytään Kumussa peittämään aina uudella 
kipsirappauksella helposti ja huomaamattomasti.

– Idean toimivuus testattiin jo työmaavaiheessa. Jälkikäteen 
huomattiin, että yhden teoksen seinällä olevista päistä piti 
saada osa puhumaan. Johdot roilottiin seinään ja peitettiin 
täysin huomaamattomiksi uudella rappauksella, muistelee 
Kumun suunnitellut arkkitehti Pekka Vapaavuori.

Seitsenkerroksisessa Kumussa on yhteensä 24 000 neliötä, 
joista näyttelytilaa on 5 000 neliötä. Rapattavat pinnat oli-
vat todella isoja, korkeimmat yhdeksänmetrisiä. Työ olikin 
Vapaavuoren mielestä erittäin vaativa.

– Tasaista 10 millimetrin rappauspintaa saatiin kuitenkin, 
kun vanerilevyn päälle asennettiin kipsilevyt, jotka elimi-
noivat taustan elämisen.

Kipsilevyrakenteita käytettiin myös katossa ja toimistoti-
lojen seinissä.

– Se on helpoin tapa rakentaa erilaisia kiintoisia yksityis-
kohtia ja esimerkiksi valaistustaskuja, arkkitehti toteaa.

Hauraus on harhaluulo

Kipsi rakennusmateriaalina sopii Vapaavuoren mielestä 
erityisen hyvin myös peruskorjauskohteisiin.

Tarpeen mukaan voidaan käyttää eri vahvuisia rappauksia. 
Aina selvitään kuitenkin yhdellä tasoituksella.

– Kipsi on myös tosi kovaa ja rapattavasta pinnasta tulee 
vahva. Mistä lie syntynyt aika yleinen harhaluulo kipsin 
hauraudesta, Pekka Vapaavuori pohtii.

Kumu rikkoo 
harhaluuloja kipsistä
Veistoksellisen Tallinnan taidemuseo 
Kumun sisäseinät saavat lisämassiivisuutta 
kipsirappauksesta. Idean pohjana oli ajatus 
korjattavuudesta.

Teksti: Marjo Rautvuori
Kuva: Esko Keskioja

Arkkitehti Pekka Vapaavuoren 
suunnittelema Tallinnan taide-
museo Kumu valmistui 
vuonna 2006.
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Oheen on listattuna yleisimmät rakennusalalla voimassa 
olevat laatumerkinnät, joiden tarkoitus on palvella niin 
kuluttajaa, ympäristöä kuin valmistajaakin. 
 

CE-merkintä

CE-merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä. Raken-
nustuotteessa merkintä osoittaa tuotteen täyttävän 
rakennustuotedirektiiviin perustuvat vaatimukset. CE-
merkintä ei kuitenkaan ole varsinainen laatu- tai turval-
lisuusmerkintä, sillä EU:n direktiivit eivät täytä kaikkia laa-
dussa huomioitavia seikkoja, kuten käyttöominaisuuksia. 
CE-merkinnän saa laittaa vain sellaiselle tuotteelle, jolla on 
eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi (kipsilevyillä 
EN 520). Suomessa CE-merkintä ei ole pakollinen, mutta 
merkinnän käyttöä Suomessa valvoo TUKES.  Lyhenne 
CE tulee ranskankielisistä sanoista les Communautés 
Européennes (Euroopan yhteisöt).
 
Jotta kipsilevyt voidaan CE-merkitä, niiden pitää täyttää 
standardin EN 520 vaatimukset. CE-merkintä edellyttää 
valmistajalta laadunvalvontaa ja erilaisia mittauksia. CE-
merkki kertoo, että tuotteet on valmistettu eurooppalai-
sen standardin EN 520 mukaisesti ja levyt täyttävät tietyt 
tuotteelta vaadittavat laatuvaatimukset palonkestävyyden 
ja mekaanisen lujuuden suhteen. CE-merkinnän vakuu-
deksi valmistaja antaa Vaatimustenmukaisuustodistuksen. 
Knauf Oy on CE-merkinnyt kipsilevytuotteensa 1.10.2006 
alkaen. 

Kuluttaja 
laatumerkintöjen 

viidakossa              
Erilaiset laadusta viestivät merkinnät 
on tarkoitettu helpottamaan kuluttajan 
valintoja. Monimutkaiset kirjainyhdistelmät 
voivat kuitenkin olla hankalasti tulkittavissa. 
Mitä rautakauppaan mentäessä pitää 
oikeastaan tietää?

CE-merkintä

M1-päästöluokitus

Sertifi oidut järjestelmät

Avainlippu

PYR-merkintä

Teksti: Minna Salmi

Teksti: Minna Salmi

Suomalainen 
tyyppihyväksyntä
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Tyyppihyväksyntä

Tyyppihyväksyntä on VTT:n (Ympäristöministeriön val-
tuuttamana) myöntämä kansallinen hyväksyntäjärjes-
telmä. Hyväksyntä myönnetään tuotteelle määräajaksi, 
joka voi olla enintään viisi vuotta. Hyväksynnän voi saada 
tuote, jolle on Suomen rakentamismääräyskokoelmassa 
(RakMK) asetettu vaatimuksia. Tyyppihyväksynnän ehtona 
on ulkopuolinen ja sisäinen laadunvalvonta ja hyväksyntä 
voidaan tarvittaessa peruuttaa. Tyyppihyväksyntä on 
vapaaehtoinen.

Knaufi n tuotteilla on tyyppihyväksynnät jäykistävän raken-
teen osalta. Tyyppihyväksytyt kipsilevyt on varustettu 
nipussa olevalla tyyppihyväksyntämerkinnällä. (Lähde: 
VTT, Ympäristöministeriö, Knauf)
 
 

M1-rakennusmateriaalien
päästöluokitus

M1-merkintä kertoo tuotteiden vähäpäästöisyydestä 
ja luokituksessa on vaatimuksia ainoastaan materiaa-
leista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöille eli 
emissiolle.

M1-merkintä kertoo käytettyjen materiaalien vaikutuk-
sesta sisäilman laatuun. Samalla se edesauttaa vähäpääs-
töisten materiaalien käyttöä ja kehittämistä. Päästöluokitus 
sisältää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa 
käytettäville materiaaleille. Luokitus on kolmiportainen, 
joista M1-edustaa parasta tulosta. Myös M1-luokitus on 
vapaaehtoinen ja sen voi myöntää Rakennustietosäätiö 
(RTS). Kolmen vuoden määräajaksi myönnettävä mer-
kintä vaatii puolueetonta laboratoriotestausta. Luokitellut 
tuotteet voi tarkistaa esimerkiksi RTS:n internetsivuilta. 
Knaufi n tuotteet kuuluvat suurimmaksi osaksi parhaaseen 
M1-luokkaan.

Sertifi oidut järjestelmät

Erilaisilla sertifi kaateilla varmistetaan, että toiminta ja tuot-
teet noudattavat vähintään asetettuja säädöksiä ja kri-
teereitä. Sertifi kaatit voivat liittyä esimerkiksi ympäristön 
huomioimiseen tai laatuun joko tuotteissa, henkilöissä tai 
palveluissa. Sertifi oinnin suorittaa aina ulkopuolinen ja 

tunnustettu toimija. Sertifi kaatit myönnetään määräajaksi, 
jonka jälkeen tehdään uusintatarkastus. Taustalla on ajatus 
jatkuvasta kehittymisestä.
 
Knauf Oy:llä on kaksi sertifi kaattia. Laatujärjestelmäserti-
fi kaatti ISO 9001 ja ympäristösertifi kaatti ISO 14001 
takaavat standardien mukaisen toiminnan kipsilevyjen ja 
lattiamassojen valmistuksessa. Valmistuksen lisäksi Knauf 
noudattaa näitä standardeja kipsi- ja sementtilevyjärjestel-
mien, laastien, lattiamassojen, alakattotuotteiden, konei-
den ja muiden rakennustarvikkeiden myynnissä, markki-
noinnissa, asiakaspalvelussa, logistiikassa ja hallinnossa.
(Lähde: Inspecta, Knauf)
 

Avainlippu

Avainlippu osoittaa kuluttajalle, että tuote tai palvelu on 
suomalainen. Se on maamme tunnetuin alkuperämerkki, 
jonka käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto. Tuotteen 
alkuperä selvitetään kotimaisuuslaskelmalla, joka kertoo 
kuinka suuri osa valmistuskustannuksista on kotimaisia. 
(Lähde: Suomalaisen Työn Liitto)
 

PYR-merkintä

Myös PYR-merkki on suomalainen. PYR viittaa Pakkausalan 
Ympäristörekisteriin. PYR-merkkiä käyttävä yritys huomioi 
ympäristön pakkausten hyötykäytöllä. PYR-merkin käyttä-
minen on vapaaehtoista. PYRiin rekisteröityneet yritykset 
rahoittavat uudelleenkäyttö- ja hyötykäyttöjärjestelmää, 
jonka ansiosta vain 9 % pakkauksista päätyy Suomessa 
kaatopaikalle. (Lähde: PYR Oy)

Kipsilevyistä vain Knaufi lla on 

Suomalaisen Työn Liiton 

Avainlippu-tunnus
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26 eri asuntoa, 26 eri kylpyhuonetta. 
Mäntsälän Mustamäessä sijaitsevassa 70-luvun 
kerrostalossa on tehty kesän ajan kylpyhuo-
nesaneerausta. Projekti valmistuu loppusyk-
systä eikä asukkaiden ole tarvinnut muuttaa 
remontin tieltä pois. Tällaisissa kohteissa vaa-
ditaan joustavuutta niin asukkailta kuin remon-
tin toteuttajiltakin. Myös taloyhtiöllä on tärkeä 
koordinointirooli.
 
– Suunnitteluvaiheeseen kannattaa satsata. 
Projekti nopeutuu, kun kaikki on valmiiksi mie-
tittynä sen käynnistyessä, sanoo toimitusjohtaja 
Leif Blomgren Sipoon Insinöörirakentajista. 

Blomgrenin luotsaama urakointiliike on eri-
koistunut kylpyhuonesaneerausten ohella 

 Mäntsälässä kelpaa kylpeä
Mäntsälässä valmistuvassa 

saneerauskohteessa peseydytään 

pian uutuuttaan kiiltävissä 

kylpyhuoneissa. Seinissä käytetään 

kosteudenkestävää Aquapanel 

Indoor -sementtilevyä. Onnistunut 

remontti vaatii asukkaiden, 

taloyhtiön ja urakoitsijan 

välistä yhteistyötä.

palo- ja vesivahinkoihin. Lukuisia remontteja 
johtanut Blomgren muistuttaa, että asukkaille 
tiedottaminen on tärkeä osa projektin sujuvaa 
etenemistä. 
 
– Joskus taloyhtiöt unohtavat informoida asuk-
kaita tarpeeksi kattavasti. Asukkaita kuitenkin 
askarruttavat monet kysymykset, etenkin kun 
remontin keskellä pitäisi pystyä asumaan.

Aquapanel helpottaa työtä

Mäntsälän kohteen seiniin on valittu Knaufi n 
Aquapanel Indoor -sementtilevy. Levyt ovat 
kosteuden- ja palon kestäviä.

Teksti: Minna Salmi
Kuvat: Matti Rajala
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– Valitsimme Aquapanel Indoorin, sillä 
sitä on helppo käsitellä ja työstää, Leif 
Blomgren sanoo.

Blomgren ja kohteen vetäjä Esa Jakonen 
mainitsevat levyn plussapuoleksi myös 
sen koon. Tähän kohteeseen valittu 
900x1200 mm:n kokoinen rakennus-
levy mahtuu jopa vanhojen kerrostalojen 
hisseihin.

Mustamäen kohteessa asukkaat pääse-
vät itse valitsemaan kylpyhuoneidensa 
laattasisustuksen. Kaikkiin kylpyhuoneisiin 
tulee alaslasketut paneelikatot. Blomgren 
ja Jakonen kertovat, että nyt valitaan pal-
jon joko suuria laattoja tai pientä mosaiik-

kilaattaa. Vielä 90-luvulla suositut 15x15 
senttimetrin laatat ovat miesten mukaan 
kadonneet lähes kokonaan.
 
Sipoolaisessa urakointiyrityksessä työs-
kentelee 15 henkilöä eri kohteissa 
lähinnä Keski- ja Itä-Uudellamaalla.
 
– Helsingissä parkkipaikan saaminen 
on niin vaikeaa, että työskentelemme 
mielellämme täällä maalla, Blomgren 
naurahtaa.  
 

Yksilöi kylpyhuoneesi
 
Taivutettavalla ja helposti käsiteltävällä Aquapanel 
Indoorilla voi tehdä kylpyhuoneeseen erilaisia 
ja jännittäviäkin muotoiluja. Yksilölliset ratkaisut 
lisäävät asumisviihtyvyyden lisäksi myös asunnon 
jälleenmyyntiarvoa.  
 
Vedenkestävällä Aquapanel Indoorilla muotoiltiin 
esimerkiksi tämä uniikki pesupenkki. Koko jutun voi 
lukea Suomela-lehden numerosta 5.08 ja Suomelan 
verkkosivuilta osoitteesta www.suomela.fi 

Leif Blomgren on todennut Aquapanel 
Indoorin hyväksi rakennuslevyksi 
kylpyhuoneiden saneerauskohteissa. 
Mäntsäläläisessä kerrostalossa levyn 
avulla toteutettiin 26 peltikylpyhuonetta. 
Sementtilevyn saa helposti leikattua 
ja muotoiltua erilaisiin ratkaisuihin. 
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Oikeilla 
koneilla  

tuloksiin

Työvälineet palvelevat asiakasta parhaiten 
silloin, kun ne helpottavat ja nopeuttavat 
työmaalla työskentelyä. Knaufi n PFT-
koneiden tuotepäällikkö Kalle Komppa 
takaa asiakkaille oikeanlaisten koneiden ja 
työvälineiden lisäksi oikeanlaiset työtavat.

Teksti: Hanna Mäkelä Kuvat: Kirsi Laamanen
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– Kun asiakkailla on luotettavat ja toimivat työvälineet, se 
helpottaa myös omaa työtäni asiakkaiden tukena, Kalle 
Komppa Knaufi lta toteaa.
 
Kaikki Knaufi lta PFT-koneen hankkivat asiakkaat koulute-
taan koneiden käyttämiseen. Alan ammattilaiset omaksu-
vat koneiden salat yleensä kertaopastuksella. Onkin tär-
keää varmistua siitä, että asiakkaalle räätälöidään hänelle 
soveltuva paketti laajasta ja monipuolisesta PFT-koneiden 
perheestä, oli kyseessä sitten lattiapumppaus, rappaus tai 
tasoitetyö. Ammattilaiselta saa varmasti niksit oikeiden 
laitteiden valintaan ja niiden oikeanlaiseen käyttöön.
 
– Laajalla varaosa- ja lisävarustevalikoimalla pystytään 
muokkaamaan yksittäisiä koneita eri käyttötarkoituk-
siin. Asiakkaan ei kannata ostaa liian pientä tai suurta 
vaan sopiva konepaketti käyttötarkoituksiinsa, Komppa 
naurahtaa.
 
Kalle Komppa saa asiakkailtaan kysymyksiä laidasta lai-
taan työmailta eri puolelta Suomea. Useimmiten ongel-
mat ratkeavat kuitenkin jo puhelimessa ilman huoltoa 
tai lisälaitteita. Kalle kiitteleekin asiakkaitaan saamastaan 
palautteesta. Vuosien varrella saadut vinkit tuovat työhön 
käytännönläheisyyttä.
 

Koneet parantavat laatua
 
PFT-koneet pitävät kipsilaastin laadun korkeana säilyttä-
mällä ainesten määrän vakiona. Työskentely nopeutuu ja 
koneiden tehokkuus antaa lisää työaikaa ja voimia, jolloin 
työtuloksestakin saadaan laadukkaampi. Lisäksi laasti voi-
daan pumpata helpommin sinne, missä sitä tarvitaan.

Välillä Kalle törmää kipsin tai koneiden käyttöä koske-
viin ennakkoluuloihin perinteisessä sementtirakentami-
sen maassa. Yhteisten työtapojen löytäminen edesauttaa 
onnistumista. Kun yhdistetään ammattitaito uusiin työ-
tapoihin, työskentelystä tulee entistä miellyttävämpää ja 
tehokkaampaa.
 

Vierivä kivi ei sammaloidu
 
Kalle Komppa on ollut Knauf Oy:n palveluksessa jo 16 
vuotta erilaisissa työtehtävissä. Kipsilevyjen valmistami-
sesta alkaen saatu kokemus mahdollistaa laajan tietämyk-
sen, jota kouluttamisessa voi hyödyntää.
 
– Jokainen työpäivä on erilainen ja juuri työn liikkuvuus 
ja asiakkaiden kanssa koetut onnistumisen tunteet pitävät 
motivaation korkealla.
 
Puhelin soi ja Kalle on taas työn ytimessä auttaessa asia-
kasta. Yhteistuumin löydetään jälleen ratkaisu asiakkaan 
ongelmaan. Kaikesta huomaa, että Kalle nauttii työstään.

Uuden sukupolven PFT
Knaufi n tytäryritys Knauf PFT on jo 30 vuotta valmistanut kipsilaastin käyttöä 
helpottavia laastisekoittajia- ja pumppuja. Pumppujen pitkän linjan suosion ovat 
taanneet teknologian yhdistäminen työmaiden todellisiin tarpeisiin.

Euroopan suosituimmasta rappauspumpusta PFT G 4:stä kehitetty PFT G5 -versio 
on Suomessakin jo tuttu näky työmailla. G5-laastipumpussa on erityisesti kiinnitetty 
huomiota ergonomiaan ja koneen helpompaan liikuteltavuuteen työmaalla.

Kaikki Knaufi lta 

PFT-koneen hankkivat 

asiakkaat koulutetaan 

koneiden käyttämiseen

PFT-koneilla toteutuvat 
sekä lattia- että seinä-
kohteet. Knaufi n Kalle 
Komppa antaa toimivat 
vinkit työntekoon.
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Teksti: Laura Akkila
Kuvat: Kimmo Brandt, 

Vesa Laitinen, 
Juha Loikkanen

   Kipsillä 
eloa ja valoa 
  sisustuspintoihin

Sisustusmateriaalina kipsistä on moneksi. Kärkölässä, 
Lappeenrannassa ja Halkiassa sijaitsevissa taloissa 
erilaisilla pinnoilla on luotu oleskelutiloihin 
persoonallista tunnelmaa.

Aki Haapiainen halusi erikoisella kipsi-
pinnalla kontrastia valoisan asunnon 
yksinkertaiseen sisustukseen. Sileä 
kehys korostaa seinän karkeaa pintaa. 
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Knaufi n tuotekouluttaja Kirsi Laamanen on rakenta-
nut Kärkölään kesämökin. Ympärivuotisen vapaa-ajan 
asuntonsa tuvassa Laamanen päätti korostaa tiilistä 
muuratun takan muotoja sitä myötäilevällä yksittäisellä 
seinäpinnalla.

Ensin seinään levitettiin Stuck Primer -pohjuste. Sen 
päälle kiinnitettiin tiililaattoja, joita ympäröivä pinta rapat-
tiin Goldband -laastilla. Lopputuloksena on hieman epä-
tasainen ja muhkurainen pinta.

- Kipsipinnasta tulee vanhan seinän vaikutelma. Nyt käsin-
tehdyistä tiilistä muurattu takka ja uusi seinä sulautuvat 
huoneessa hyvin yhteen, iloitsee Laamanen.

Kipsilaasti on Laamasen mukaan monipuolinen ja ekologi-
nen vaihtoehto sisustuksen uudistamiseen. 

- Se sopii hyvin erilaisille alustoille. Kipsin muovaaminen on 
kätevä tapa tehdä vaihtelevia pintoja, Laamanen sanoo.

Oleskelutilaan pehmeää valoa 

Halkiassa sijaitsevan omakotitalon asukkaat Jenni 
Aarniola ja Ville Lahtinen päättivät remontoida vanhan 
talonsa tilavaan yläkertaan viihtyisän video- ja biljarditilan. 
Leppoisaa tunnelmaa korostamaan valittiin vaalea seinä-
pinta, joka päällystettiin kauttaaltaan kipsillä. Seinälle levi-
tetty kipsilaasti hierrettiin käsin sienellä epätasaiseksi ja 
koristeelliseksi.

- Teimme seinät kahdestaan. Kipsipintojen tekeminen oli 
nopeaa puuhaa: kun toinen levitti laastia, toinen jo tasoitti 
ja hiersi kuvioita, Aarniola kertoo.

Oleskelutilan remonttia vauhditti aikataulupaine, sillä 
kohde oli viime keväänä mukana Joka kodin asuntomark-
kinat -televisio-ohjelmassa. 

Kipsin levittäminen oli Aarniolan ja Lahtisen mielestä suh-
teellisen helppoa puuhaa.

- Tavallinen tapetti tai maalattu seinä ei olisi sopinut tähän 
tilaan. Kipsiseinät mukautuvat elävänä pintana hyvin yläkerran 
muihin materiaaleihin. Ne tuovat myös kaivattua valoa tilaan, 
jossa muutoin on runsaasti tummaa, sanoo Lahtinen.

Koneruiskulla tehdään karkeaa jälkeä

Aki Haapiainen on toteuttanut Saimaan kanavan lähellä 
sijaitsevassa omakotitalossaan astetta vaativamman sisustus-
ratkaisun. Yksi Haapiaisen Lappeenrannan kodin olohuoneen 
seinistä on ruiskutettu MP75L-kipsillä, joka on kevyempää, 
konekäyttöön tarkoitettua materiaalia. Lopputuloksena on 
muhkurainen ja rosoinen pinta. 

Erikoinen seinä on saanut huoneessa arvoisensa paikan ja 
kohdevalot, jotka korostavat pinnan juonteissa vaihtuvaa 
valoa ja varjoa. 

- Pinta näytti aika hurjalta heti ruis-
kutuksen jälkeen, mutta maalaami-
nen pehmensi vaikutelmaa. Omasta 
mielestäni se tuo tunnelmaa sekä 
kontrastia muuten yksinkertaiseen 
huoneeseen, myös vieraamme ovat 
ihailleet sitä. Oleskelutilan akustiik-
kaa seinä parantaa huomattavasti, 
Haapiainen kehuu.

Idean seinään rakennusyritys 
Destaplan Oy:ssä työskentelevä 
Haapiainen sai alun perin asiakkail-
leen tekemistä urakoista. Monet asi-
akkaat ovat myöhemmin Haapiaisen 
oman kodin nähtyään tilanneet itsel-
leen yksilöllisen kipsisen seinän.

- Jotkut luulevat, että kipsirapatun sei-
nän juonteet keräävät pölyä ja likaa, 
eivätkä siksi halua sitä koteihinsa. Se 
ei pidä paikkaansa. Mielestäni kipsin 
käyttöä sisustuksessa vältetään tur-
haan, harmittelee Haapianen. 

Jenni Aarniola ja Ville Lahtinen tekivät yläkerran oleskelutilasta modernin, 
kauniin ja houkuttelevan. 30-luvulla rakennetussa omakotitalossa riittää silti 
vielä puuhasteltavaa remonttitaitoiselle pariskunnalle.

Kärkölässä kipsipinnoituksella luotiin 
vaikutelmaa tiiliseinästä. Myös takka 
sulautuu nyt seinän muotoihin.
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Teksti: Kirsi Gimishanov
Kuvat: Matti Rajala

Automerkkeihin liitettäviä mielikuvia käytetään tehok-
kaasti hyödyksi markkinoinnissa. Audi-konseptin tavoit-
teena on ilmentää Audin brändiin liitettävää nuorek-
kuutta, dynaamisuutta ja teknistä innovaatiota. Brändin 
viestintää ovat myös Audi-konseptimyymälöiden toteu-
tukset, joiden tavoitteena on viedä ajatukset krominkiiltä-
vään luksuksen ja kilparatojen maailmaan.
 
Audin ilme on maahantuojan VV Auto Groupin edus-
tajan mukaan yksi tiukimmin brändiohjatuista ilmeistä. 
Maahantuojalle päin se ilmenee siten, että Audin pää-
konttorista Saksasta tulee ohjeistus Audin liiketiloista, 
josta Suomessa tehdään mahdollisimman tarkkaan ohjeita 
vastaava toteutus. Maahantuojan puolella Audin liiketila-
konseptista vastaa kenttäpäällikkö Jari Pynnönen. 
 
Kenttäpäällikön itsensä mukaan hänen työnkuvansa on 
toimia ”sulakkeena” eri tahojen välillä. Hän huomioi toi-
saalta konseptin edellytykset, toisaalta käyttäjien tarpeet 

Audi halusi tähtitaivaan

ja arvioi rakennusmateriaalien laatua ja suhteellista edulli-
suutta Audin vaatimuksiin nähden. 
 
Materiaalivalinnoissa Pynnösen kumppanina toimii 
Arkkitehtitoimisto Sollamo. Knauf on Audin sopimus-
toimittaja. Konseptissa määritellään katossa käytettävä 
Knauf-tuote, mutta siitä jouduttiin Hyvinkäälle rakenne-
tussa konseptiliikkeessä rakennuksen erityisvaatimusten 
vuoksi poikkeamaan.
 

Hyvinkään velodromi

Audi-konseptin lähtökohta on velodromi. Näyttelytila on 
kaarteen muotoinen. Lattia on grafi itin harmaa ja katto 
muistuttaa tähtitaivaasta.
 
Autotalo Laakkosen uusi Audi-konseptimyymälä avat-
tiin Hyvinkäälle toukokuussa. Myymälän sisäkorkeus on 

Suorituskyky, vihreys ja tehokkuus ovat tärkeitä auton ostossa, 
mutta mielikuvillakin on merkitystä. Satunnaisen kadunmiehen 
mielikuva Toyotalla autoilevasta ihmisestä on varmasti hyvin 
erilainen kuin Audilla ajavasta.
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huimat kuusi metriä. Tilan avaruudella on tarkoitus 
luoda ilmavuuden tuntua. Samaan tunnelmaan pyr-
kivät lasiseinät, jotka luovat illuusiota rajattomasti 
jatkuvasta tilasta. Konsepti määrittelee, ettei katossa 
saa olla mitään mikä estäisi valon heijastumista tilaan 
eikä mitään autoihin heijastuvaa. Auton pintaan ris-
tikkoina heijastuvat loisteputkivalot ovat sitä ilmettä, 
josta nimenomaan haluttiin mahdollisimman kauas, 
arkkitehti Johanna Lappalainen Arkkitehtitoimisto 
Sollamolta sanoo. 
 
Tavoitteena oli katon yhtenäinen ja mahdollisimman 
tasainen pinta, jossa levyjä ja niiden saumakohtia ei 
erota toisistaan. Lappalaisen ehdotus katon akustiik-
kalevyksi oli Danoline Tectopanel erikoisrei´ityksellä. 
Erikoisvalmisteisessa levyssä kuuden millimetrin 
rei’itykset ulottuvat aivan levyn reunaan asti. Kattoon 
on ”tähdiksi” upotettu monimetallivaloja joka neljän-
teen levyyn. 
 
Ilmanvaihtosuuttimet päädyttiin sijoittamaan seiniin. 
Sijoittelun ansiosta Audin tähtitaivas kaartuu kauniina 
ja tasaisen koskemattomana Audi-unelmia uneksi-
vien yllä. 

Audi-konseptin lähtökohtana on velodromi. 

Audi ennätysvauhdissa

Audilla menee nyt hyvin. 
Audi kirjasi historiansa 
parhaan alkuvuoden 
asiakastoimituksilla mitattuna. 
Audi toimitti tammi-
kesäkuussa asiakkailleen 
yhteensä 516 000 autoa. 
Kasvua edellisvuoden 
vastaavaan aikaan on 1,4 
prosenttia. Ensimmäistä 
kertaa Audin historiassa 
miljoonan rajan odotetaan 
tänä vuonna ylittyvän. 

Suomessa rekisteröitiin 
tammi-kesäkuussa 3 277 
Audia, mikä on 24,5 
prosenttia enemmän kuin 
vastaavana aikana 2007.

VV Auto Groupin 
kenttäpäällikkö Jari 
Pynnönen on tyytyväinen 
Hyvinkäälle toteutetun 
Audi-konseptin 
lopputulokseen. 
– Etenkin 
rakennuskustannusten 
noustessa sopivien 
materiaalien löytäminen 
saattaa olla hyvinkin 
haasteellista, hän sanoo.

Referenssi

Audin konseptia 
varten Danoline 
Tectopanel toteutettiin 
erikoisrei’ityksellä, joka 
ulottuu aina levyn 
reunaan asti. Näin 
kattopinnasta saatiin 
yhtenäinen, eivätkä 
levyn reunat erotu.
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Henkilökuva

Rakennusliiton puheenjohtaja, Matti Harjuniemi on 
talonrakentaja jo kolmannessa polvessa. Hän on aktiivi-
nen moottori SAK:laisessa ammattiliitossa, jossa toimin-
nan perusteita on viime vuosina mietitty uusiksi. 
 
Moni asia onkin muuttunut vuodesta 2005, jolloin uusi 
puheenjohtaja tarttui ruoriin. Matti Harjuniemi kertoo 
missiokseen tehdä Rakennusliitosta alan aktiivinen ja 
nykyaikainen toimija. Tulokset ovat olleet hyviä.
 
Matti Harjuniemen oma ura on kuin varta vas-
ten Rakennusliiton puheenjohtajuuteen tähdännyt. 
Harjuniemi on akateemisen tutkinnon suorittanut, mutta 
myös käytännön rakennustöissä kokemuksen hankki-
nut. 1990-luvulla hän työskenteli alalla kuutisen vuotta. 

Yliopistotutkinnon jälkeen hän on pätevöittänyt käytän-
nön kokemuksensa Talonrakennuksen perustutkinnolla 
ja myöhemmin vielä Kirvesmiehen ammattitutkinnolla. 
Vapaa-ajalla hän ylläpitää näitä taitoja muun muassa kesä-
mökkiä remontoimalla. 
 
Itse hän sanoo kaiken olleen sattuman kauppaa, mutta 
myöntää monipuolisesta koulutuksesta olleen hyötyä. – 
Minulle oli tärkeää saada haltuun sekä teoria että käy-
täntö, jotta koen voivani aidosti kommunikoida alan 
ihmisten kanssa, Harjuniemi sanoo.
 
Matti Harjuniemen puheenjohtajakaudella Rakennusliitto 
on tehnyt paljon yhteiskunnallisia avauksia ja kannanottoja. 
Aktiivista ja vuoropuheluun tähtäävää linjaa Harjuniemi 

Ison 
kuvan mies
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti 
Harjuniemi on isojen asioiden mies. Hän 
haluaa avata liiton keskusteluun muun 
yhteiskunnan kanssa.

Teksti: Kirsi Gimishanov
Kuvat: Matti Rajala
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onkin puheenjohtajakautensa aikana pyrkinyt edistämään. 
Harjuniemen periaatteisiin kuuluu, että liiton tulee hakea 
ja saada tukensa jäseniltään, mutta samaan aikaan verkos-
toitua ja avautua myös muiden alojen suuntaan. 
 

Ilmasto ja ympäristö haastavat alan
 
Rakennusten energiankäyttö vastaa suuren lämmitystar-
peen Suomessa noin 30 prosenttia alueeltamme ilmake-
hään ajautuvista hiilidioksidipäästöistä. Päästöjen vähen-
tämiseksi on Euroopan Unioni asettanut jäsenmailleen 
tavoitteita, joiden mukaisesti on Suomi sitoutunut vähen-
tämään kasvihuonepäästönsä vuoteen 2012 mennessä 
vuoden 1990 tasolle. 
 
- Kiinteistöjen energiatehokkuuden lisääminen on välttä-
mättömyys, sekä uudisrakentamisessa että korjausraken-
tamisessa, Harjuniemi summaa.
 
Uudisrakentamisen tehokkuuteen on Euroopan Unionin 
taholta odotettavissa 30-40 prosentin kiristysvaateita. 
Rakentamisessa tämä kaikki tulee tarkoittamaan vahvaa 
normisääntelyä, jota rakennusalan laaduntuottokyvystä 
huolestunut Harjuniemi pitää erittäin tervetulleena.
 
- Alalla on huono perinne, josta pitää oppia pois. Asiat on 
totuttu tekemään ”vain” normien mukaisesti, Harjuniemi 
sanoo. – Nyt on tsemppaamisen paikka. Tulevaisuudessa 
rakentamiselta ja rakennusmateriaaleilta; ikkunoilta, seiniltä 
ja ovilta, odotetaan paljon. Työn ja tuotteiden tulee olla 
laadukasta, kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä. 
 
Harjuniemi näkee tietyllä tavalla positiivisena, että uudisra-
kentamisen kausi on kääntymässä olemassa olevan raken-
nuskannan korjaamiseen. Korjausrakentamisen kasvu tuo 
alalle vakautta. 

Rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen jo 
kymmenellä prosentilla säästäisi energiaa yhden ydinvoi-
malan vuosituotannon verran. Mutta energiatehokkuus ei 
ole ainoa keino saada säästöjä aikaiseksi. 

- Rakennuskannassamme on valtavat korjaustarpeet ja 
mittavia säästöjä syntyy jo yksinkertaisesti siitä, että ihmi-
set pystyvät asumaan omissa kodeissaan pidempään. 
Suomessa on kymmeniä tuhansia vanhoja ihmisiä, jotka 
joutuvat nousemaan neljänteen kerrokseen ilman his-
siä. Näiden ihmisten kotona asumisen pidentäminen on 
yhteiskunnalle valtava säästö, joka pystyttäisiin aikaansaa-
maan korjausrakentamisen määrärahoja lisäämällä. 

Alan maine kohentunut
 
Rakennusliitto on panostanut paljon nuoriin ja herätellyt 
heitä ajattelemaan alaa hyvänä ammatinvalinnan vaihto-
ehtona. Tästä työstä puheenjohtaja tuntuu olevankin eri-
tyisen ylpeä.
 
- Tällä hetkellä jokaista alan amk-opiskelupaikkaa kohden 
on 2 hakijaa, kun 1990-luvun laman aikoihin opiskelupaik-
koja oli vielä vaikea täyttää, Harjuniemi sanoo. – Esimerkiksi 
maalarin opissa naiset ovat nykyisin enemmistönä.
 
Mutta ei konkareitakaan ole unohdettu. Esimerkkinä 
Harjuniemi mainitsee Kuluttajaliiton kanssa yhteisesti teh-
dyn Eväsmies-projektin. Siinä kolme nuorta miestä kou-
lutettiin puhumaan terveellisestä ruokavaliosta ja heidät 
lähetettiin rakennustyömaille kiertämään. Vastaanotto 
oli erinomainen sekä nuorten rakentajien että vanho-
jen partojen keskuudessa. Projekti palkittiin Sydänliiton 
tunnustuspalkinnolla.
 
Harjuniemi pyrkii tarkastelemaan asioita ja ilmiöitä koko-
naisvaltaisesti. Hän puhuu isoista asioista, mutta siirtyy 
luontevasti mikrotasolle ja sieltä takaisin koko kansan-
talouden ilmiöihin. Hänen näkemyksenä on, että isolla 
tasolla alan kehittymisen edellytys on siirtyminen pitkä-
jänteisempiin toimintatapoihin. Muutenkin suhdanneher-
källä alalla uransa rakentajina tekeviin on panostettava. 
Urakointien ketjutusta tulisi pyrkiä vähentämään ja alan 
suhdanneherkkyyttä vähentämään. Ellei tähän pystytä, 
on uhkana työvoimapula ja ammattitaitovaje. Ihmisille 
on annettava mahdollisuus tehdä työtä, johon he ovat 
itsensä kouluttaneet
 

Rakennusliitto 
Rakennusliitto on ammattiliitto, 
joka on sopijapuolena yhdeksässä 
työehtosopimuksessa. Se on rakennusalan 
eri ammateissa työskentelevien 
työntekijöiden ammattiliitto. 
Rakennusliittoon kuuluu talonrakentajien 
lisäksi mm. maalareita, putkimiehiä 
ja kirvesmiehiä. Myös tieverkon 
rakentaminen ja perusinfrastruktuurin 
ylläpito ovat Rakennusliiton intresseissä. 

Matti Harjuniemi haluaa 
parantaa rakennusalan 
taantumaherkkyyttä 
pitkäjänteisemmällä 
ajattelulla.
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Knauf on varmistanut toimintansa ja tuotteidensa laa-
dun kehittymisen pitkäjänteisellä panostuksella sertifi oin-
tiin. Asiantuntijakumppanina yhteistyössä toimii Inspecta 
Sertifi ointi Oy.
 
Laatupäällikkö Pirjo Suikkanen Knaufi lta sanoo sertifi -
oinnin myötä asiakkaan saavan varmuuden sitä, että toi-
minnan ja tuotteiden laatu on tasaista. Kaikki toiminnot 
on ohjeistettu, ja tuloksia seurataan jatkuvasti. Seurannan 
tueksi määritetty mittaristo takaa jatkuvan parantamisen 
ja kehittämisen.
 
Inspectan pääarvioija Marja Laitio on ollut mukana 
Knaufi n sertifi ointityössä pari viimeistä vuotta. Asiakastaan 

Knaufi n 
sertifi kaatti 

laajenee 
Knaufi n toimintajärjestelmä laajenee syyskuun 
alusta kattamaan ympäristöjärjestelmän 
osalta myös välitystuotteiden kaupan ja 
lattiamassojen valmistuksen. 

Laitio kiittelee: sertifi kaatit on Knaufi lla otettu luonte-
vaksi osaksi toimintaa. Laitio on Inspectan pääarvioijana 
näköalapaikalla kertomaan sertifi kaattien merkityksen 
muuttumisesta vuosien varrella. Hänen mukaansa viimei-
sen kymmenen vuoden aikana toimintajärjestelmät ovat 
kehittyneet yhä enemmän nimenomaan johdon työka-
luiksi. Niihin on myös yhä vahvemmin sisällytettynä jat-
kuva kehitystyö. 
 
Useat sertifi kaatit ovat jo pitkään olleet määräaikaisia. 
Myös Inspecta myöntää jatkossa vain kolmivuotisia ser-
tifi kaatteja. Laition mukaan määräaikaisuus takaa entistä 
paremmin, että siihen sisältyvät prosessit ja toimintata-
vat tulee tarpeeksi kattavasti arvioitua. Asiakkaalle serti-
fi kaatin määräaikaisuus näkyy käytännössä prosessin tois-
tumisena. Prosessi etenee kahden ensimmäisen vuoden 
osalta seuranta-arviointina, kun kolmantena sertifi kaattia 
arvioidaan kattavimmin ja arvioitavia toimintoja vaihdel-
len, ennen uudelleen kirjoittamista.
 

Sertifi kaatti on osoitus siitä, että sertifi otu toimintatapa täyttää tietyn standardin 
vaatimukset. Knaufi n sertifi ointityön perustana on laatujärjestelmä, jota täydennettiin 
vuonna 1997 ympäristöjärjestelmällä. Ne on yhdistetty toimintajärjestelmäksi, joka 
täyttää standardien SFS-EN ISO 9001:2000 ja SFS-EN ISO 14001-2004 vaatimukset.
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Knauf mukana Pietarin 
pientalomessuilla

Pietarin pientalomessut käynnistyvät 8. lokakuuta. 
Viisipäivää kestävillä messuilla on mukana myös 
Finndomo. Messuille rakentuu yhteensä 12 taloa. 
Näistä kolme toteutetaan Knaufi n tuulettuvalla 
Aquapanel Outdoor –järjestelmällä. 

Myyntiyksikön päällikkö Esa Mäkinen Finndomolta 
kertoo, että rapatulla julkisivulla on Venäjän ja 
Baltian markkinoilla suuri kysyntä (Gips 2/08).   

Tuoteaamiaiset vetävät väkeä
 

Hotelli Klaus Kurjen Ahjo-klubilla vietettiin yhtä kevään monista 
Knauf-tuoteaamiaisista. Aamiaisella suunnittelun ammattilaiset 
pääsevät tutustumaan Knaufi n tuotteisiin ja keskustelemaan alan 
ajankohtaisista tuulista. 

 
Seija Ekholm ja Sanna-Maria 
Takala arkkitehtitoimisto 
Helin&CO:sta saapuivat sateesta 
huolimatta tutustumaan mm. 
uuteen akustiseen Danoline 
Tangent-rei’itykseen.
 
- Arkkitehdin on koko ajan 
keksittävä uutta, siksi kaikki 
tuoteuutuudet ovat tervetulleita, 
Ekholm sanoo.
 
Sekä Ekholm että Takala olivat 
sitä mieltä, että energiatehokas 
rakentaminen tulee koko ajan 
tärkeämmäksi.
 
- Ekologisuus on jo nyt valtti 
tuotteilla, mutta pian myös 
kokonaisilla rakennuksilla, Takala 
arvioi.
 
Aamiaistilaisuuteen piipahtanut Valtteri Suontausta opiskelee Tampereen teknil-
lisessä yliopistossa ja työskentelee siinä ohessa osa-aikaisena Arkkitehtitoimisto 
Leena Yli-Lonttisella. Suontausta on päässyt jo työnmakuun ja pitää suunnittelua 
tärkeänä suunnannäyttäjänä.
 
- Rakentamisella ja suunnittelulla voidaan vaikuttaa paljon esimerkiksi akustiikkaan 
sekä merkittäväksi lähtökohdaksi nousseeseen ympäristöystävällisyyteen, Suon-
tausta sanoo.

Kankaanpään Maila 50 vuotta

Kankaanpään oma pesäpalloseura KaMa eli 
Kankaanpään Maila on urheillut jo 50 vuotta. 
Juhlaottelut pelattiin 2.8.2008. Knauf toimii aktii-
visen seuran yhteistyökumppanina, vaikuttaahan 
yhtiön Suomen tehdas sekin satakuntalaisessa 
Kankaanpäässä.  

Seija Ekholm ja Sanna-Maria Takala toivottavat rakentamisen uudet ratkaisut tervetulleiksi.



Home- ja kosteus-
ongelmat julkisivu-

rakenteissa eivät ole 
mikään ongelma.

Rapattujen julkisivujen home- ja kosteusongelmista kertovien hätäraporttien jälkeen haluamme 
kertoa että asiaan on olemassa helppo ratkaisu. Valitse Aquapanel® Outdoor tuulettuva jul-
kisivuratkaisu. Järjestelmä perustuu rapattavaan kiviainespohjaiseen levyyn sekä tuulettuvaan 
rakenteeseen joka poistaa mahdollisen kosteuden luonnollisesti. Julkisivurakenne yksinkertai-
sesti hengittää.

Aquapanel® Outdoor sementtilevy on biologisesti hajoamaton eikä homehdu. Järjestelmä mah-
dollistaa laadukkaat korkeatasoiset julkisivut kaikkiin rakenteisiin. Ei pelkoa homehtumisesta 
tai kosteusvaurioista. Turvallinen ratkaisu niin rakentajille kuin asukkaillekin.

Ole parempi rakentaja. Tänään ja tulevaisuudessa.

www.knauf.fiSementtilevyt


