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Knauf-nimi tulee yrityksen vuonna 1932
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» Pääkirjoitus

Takana tapahtumarikas vuosi
Vuosi lähenee loppuaan ja taas on aika katsoa taaksepäin ja tehdä yhteenveto siitä,
mitä saimme aikaiseksi ja mitä jäi tekemättä.
Vuosi käynnistyi varovaisesti, sillä ensimmäiset merkit Etelä-Euroopan maiden talousvaikeuksista olivat jo ilmassa. Koko vuotta 2011 on varjostanut Euroopan ja euron kriisi.
Tämän vuoksi toiminta yleisesti on ollut varovaista. Kaiken kaikkiaan kriisin vaikutukset Suomen talouteen ovat tänä vuonna olleet huomattavasti vähäisemmät kuin ennakkoon pelättiin.
Myös me olemme vuoden aikana toimineet varovaisuuden periaatteen mukaan. Varovaisuudesta huolimatta olemme kuitenkin olleet optimisteja uskoen omiin vahvuuksiimme.
Olemme myös jatkuvasti panostaneet tulevaisuuteen täydentämällä järjestelmiämme ja
palvelujamme. Uskon itse vakaasti siihen, että taantuman tai nollakasvun aikana omaa toimintaa on kehitettävä vahvasti, jotta nousun alkaessa olemme osaavampia ja vahvempia
kuin kilpailijamme.
Ikäväkseni olen tämän vuoden aikana joutunut toteamaan, miten uutisoinnin ja tiedottamisen kautta negatiivisia asioita, pelkoja ja yleistä tappiomielialaa tarkoituksella korostetaan. Hakemalla haetaan huonointa mahdollista vaihtoehtoa ja sen avulla saadaan nostettua omaa profiilia, myytyä päivän lehti tai muuten vain päästään otsikoihin. Totuushan on,
että negatiiviset uutiset myyvät paremmin kuin positiiviset. Tilanteen vakavuutta yhtään
väheksymättä kulunut vuosi on tarjonnut runsaudenpulaa negatiiviselle uutisoinnille.
Olen mielenkiinnolla kuitenkin todennut, että asiat eivät ole olleet niin synkkiä kuin
uutisten perusteella voisi päätellä. Vielä tätä juttua kirjoittaessani monien asiakkaidemme
tilauskirjat ovat hyvällä tasolla, vaikka talouden piti romahtaa jo syksyn aikana. Negatiivisten asioiden korostamisella luodaan kuitenkin yleinen tappion kierre, jossa kaikki
varautuvat huonoihin aikoihin vähentämällä ostoja, siirtämällä investointeja, jättämällä
palkkaamatta henkilökuntaa, jota kuitenkin tarvittaisiin ja niin edelleen ja niin edelleen.
Tämän kierteen ainoa todellinen lopputulos on se taantuma, jota koko ajan pelätään. Taantumankin aikana vahvat yritykset kuitenkin pärjäävät ja kehittävät toimintojaan.
Niin mekin aiomme.
Emme ole lähteneet rakentamaan ensi vuoden suunnitelmia tappiomielialan pohjalta. Toki
varaudumme myös taantumaan ja pyrimme rakentamaan toimintamme ketteryyden pohjalle.
Mutta ensi vuoden aikana tulemme edelleen panostamaan tuotevalikoimamme vahvistamiseen,
luomaan uusia palvelukonsepteja, palkkaamaan lisää henkilökuntaa ja näkymään enemmän
kentällä. Nämä ovat uudenvuoden lupaukseni itselleni, asiakkaillemme, henkilöstöllemme
ja omistajillemme. Nämä lupaukset mielessäni valan uuden vuoden tinani. Jää nähtäväksi,
mitä tinat ennustavat ensi vuodelle.
Kiitos vuodesta 2011 kaikille niille tahoille, jotka ovat meihin uskoneet, jotka ovat
halunneet tehdä yhteistyötä kanssamme ja joiden kanssa olemme tästäkin vuodesta
tehneet positiivisen.
Rauhallista joulua kaikille lehtemme lukijoille ja menestystä vuodelle 2012!
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: Bulevardi 16, Helsinki

Helsingin seurakuntayhtymän
omistama Kiinteistö Oy
Helsingin Bulevardi 16:n
peruskorjaus valmistui
elokuun lopussa. Akustiikkaa
parantamaan toimistotilojen ja
käytävien alakatoissa käytettiin
toimivia ja näyttäviä Danolinen
irrotettavia ja itsekantavia
kannatinjärjestelmäratkaisuja.
Arkkitehtien V. Jung ja E. Fabritius
suunnitteleman, vuonna 1915 valmistuneen
5-kerroksisen uusrenessanssitaloon valmistui
täysin uudistetut tilat mm. tuomiokapitulille,
kirkkoherranvirastolle, kirkkomuusikoille
sekä kirkon lapsi - ja perhetyölle.
Helsingin seurakuntayhtymän Kiinteistötoimistossa projektista vastasi hankekehitysinsinööri Kai Heinävaara ja peruskorjauksen
suunnittelijana toimi Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy. Lopulliset peruskorjauskustannukset olivat yhteensä noin 16 miljoonaa
euroa ja uudistettu kiinteistö luovutettiin
käyttäjilleen syyskuun alussa.

Uusrenessanssitalossa uusia
materiaaliratkaisuja
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Täydellinen peruskorjaus
ensimmäistä kertaa talon
historiassa
”Kiinteistön peruskorjauksessa uusittiin
kaikki talotekniset järjestelmät ja talo kytkettiin kaukojäähdytykseen. Kaikki sisäpinnat uudistettiin ja julkisivut, upeat
tammi-ikkunat sekä sisäpiha kunnostettiin
perusteellisesti. Myös vanhantyyliset lämpöpatterit jäivät osaksi tilojen ilmettä ”, kertoo Kai Heinävaara.

Danoline Corridor Swing avautuu helposti huoltotoimenpiteitä varten.
Bulevardi 16:n peruskorjauksessa ei ollut
kyse entisöinnistä, sillä 1950-luvulle asti talossa oli myös asuntoja, jotka tuolloin muutettiin toimistoiksi. Kiinteistöä on korjattu aikaisemmin pala palalta ilman kaikenkattavaa
saneerausta.
”Alkuperäisen rakenteen ja ilmeen palauttaminen ei ollut tarkoituksenmukaista,
joten tilat uudistettiin arkkitehtien ajatusten
mukaisesti tämän päivän käyttäjien tarpeisiin.
Koristeellisia ratkaisuja palautettiin vanhaan
loistoonsa siellä, missä se palveli tilojen luonnetta, kuten seurakuntasalissa sekä Annankadun puoleisen, 1800-luvulta periytyvän osan
holvikaarikatoissa ja porrastasanteilla. Näissä
tiloissa restauroitiin mm. koristemaalauksia,
koristelistoja seinän ja katon rajassa sekä
boordeja ”, Heinävaara toteaa.
Aikaisempien korjausten yhteydessä
tehty talon konvektorilämmitys muutettiin
alkuperäiseksi patterilämmitykseksi uusine
ikkunapenkkeineen.

Akustinen alakatto on sekä toiminnallinen että esteettinen tekijä uudistettujen sisätilojen tyylikkäässä arkkitehtuurissa.

Danoline Contur ja Corridor
Swing käytävien alakatoissa
Käytävien, toimistotilojen ja taukotilojen
katoissa on käytetty Knaufin toimittamaa
Danolinen irrotettavaa kannatinjärjestelmäkattoa Conturia, joka soveltuu
rei’itetyille akustiikkalevyille.
Danoline Contur on julkis- ja toimitilarakentamisessa suosittu käytännöllinen ratkaisu, joka toimii sekä tekniikan peittona että
saranoituna huoltoluukkuna kiinteistön ylläpitoa varten. Contur-katossa on selkeä, yhtenäinen ulkoasu, jossa kannatinjärjestelmä ei
näy sekä G- eli Globe-rei’itykseen perustuvat
erinomaiset akustiikkaominaisuudet. Tyylikkään valaistuksen upottaminen kattolevyihin
kävi helposti työmaalla.
Bulevardi 16:n toimistokerrosten pidempiin käytäviin asennettiin myös itsekantavia
Danoline Corridor Swing -alakattoratkaisuja.
Piilolistaiseen avattavaan rakenteeseen pääsee
helposti käsiksi ja akustiikkalevyt voidaan
avata riippumaan pystyasentoon ylläpitoa
varten. Laattojen väliset ilmaraot antavat kevyen kelluvan vaikutelman katon ulkoasuun.
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Case: Kauppakeskus Karisma, Lahti

6 | GIPSOLUTION 3/ 2 0 1 1

Karismaattisia akustiikkaratkaisuja Lahden seudun
uuteen kauppakeskukseen
Lahden seudun uusimman kauppakeskuksen avajaisia viettiin marraskuun
alussa, kun Keskon rakennuttama, Arkkitehtitoimisto Innovarchin suunnittelema ja SRV:n johdolla rakennettu Kauppakeskus Karisma valmistui juuri
joulusesongin alla Kariston alueelle.
Kauppakeskus Karisma tarjoaa
34 000 m² liiketilaa yhteensä yli 90 liikkeelle, työllistää 600–800 henkilöä ja palvelee
noin kolmea miljoonaa asiakasta vuodessa.
Uusi lapsiperheystävällinen kauppakeskus
on oiva pistäytymispaikka myös nelostien
käyttäjille, joita vuorokaudessa riittää keskuksen kohdalla 26 000 auton verran.
Kariston asuinalue edustaa vanhojen
puukaupunkien perinteitä, ja puurakentamisen teema jatkuu niin uuden kauppakeskuksen julkisivujen, pysäköintialueen kuin
sisätilojenkin materiaaliratkaisuissa.
Puupohjaisten materiaalien valinnassa
on pyritty innovatiiviseen ajatteluun huollettavuus ja asennettavuus huomioiden. Kauppakeskuksen valoisaa ilmettä, toimivuutta
ja viihtyisyyttä palvelevat omalta osaltaan
Knaufin toimittamat akustiset alakatto- ja
seinälevyratkaisut.

Akustiikkalevyjä
kauppakeskuskäytäviin ja
sisäseiniin
Knauf toimitti projektiin noin 1000 m²
Danoline Stratopanel G 8/15/20 -alakattolevyä sekä lähes 600 m² Heradesign-puumagnesiittilevyä.

Heradesign-akustiikkalevyt muodostavat
toisessa kerroksessa 5-6 metriä korkean, koko
kerroksen levyisen yhtenäisen ja lämpimänsävyisen seinäpinnan. Seinän urakoi lahtelainen
AL-Asennus Oy.
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Vilkkaassa kauppakeskuksessa Stratopanel- ja Heradesign-akustiikkalevyt toimivat yhdessä viilupintaisten sisäkattojen
kanssa akustiikkaa parantavana ja taustahälyä vaimentavana materiaalina. Ne myös elävöittävät tilojen esteettistä ilmettä vaaleine
sävyineen ja tyylikkäine rei’ityksineen tai
pintastruktuureineen.
”Jo avajaisissa todettiin, että kauppakeskuksen akustiikka on onnistunut erittäin hyvin”, kertoo sisustusarkkitehti Selja
Peltonen Arkkitehtitoimisto Innovarch
Oy:stä, jossa Kauppakeskus Karisman pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Rainer
Linderborg.

Käytävät ja kävelysillat
akustiikan apuna
Stratopanel-levyissä on epäsäännöllinen
Globe-rei’itys, jossa reiät ovat muodoltaan
pyöreät. Akustiikkalevyjä käytettiin Karisman molempien kerrosten kauppakeskuskäytävien katoissa, liukuporrasalueen yllä
sekä toisen kerroksen kävelysiltojen alapuolisina pintoina. Sillat ylittävät ensimmäisen
kerroksen avoimen aulan keskuksen keskivaiheilla.
Stratopanel-levyihin on upotettu käytävien valaistustekniikka, ja esimerkiksi
tarkastusluukkujen löytäminen katoista on
Peltosen mukaan helppoa. Kauppakeskuksessa käytettiin runsaasti metallisia verkkoalakattoja, joten akustiset alakatot parantavat
myös keskuksen yleistä akustiikkaa.
Kauppakeskuskäytävien kattojen ja kävelysiltojen akustiikkalevyjen asennuksesta
vastasi Lahden Kevyt Rakenne Oy, joka on
erikoistunut alakatto- ja väliseinäurakointiin.
”Karisma oli asentajilta tarkkuutta vaativa kohde. Levyjä ei leikattu työmaalla, vaan
täsmällisesti mitoitetut asennukset eri kohteisiin tehtiin ehjillä levyillä. Knaufin tuotteet vastasivat odotuksia, ja siisti lopputulos
saatiin aikaan asentajien ammattitaidolla,
hyvälaatuisilla tuotteilla ja työmaan eri osapuolten joustavalla yhteistyöllä”, toteaa toimitusjohtaja Mikko Lumaja.
Kauppakeskus Karisman avajaiset marraskuun alussa olivat näkyvä tapahtuma Lahden
talousalueella. Keskuksen julkisivuissa ja
sisätiloissa on käytetty runsaasti Kariston
puukaupunginosan luonteeseen soveltuvia
puumateriaaleja.
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Case: Kuloisten koulu, Raisio

Tasoittava vaikutus
kerralla

Vuonna 1960 valmistunut Kuloisten koulu Raisiossa kokee
täydellisen muodonmuutoksen vuoden kestävässä perusparannuksessa, joka valmistuu
kesäkuussa 2012. Koulun sisäseinien kipsitasoitteena käytettiin Knaufin konekipsilaastia,
joka levitetään koneellisesti
kertatäyttönä.
1 0 | GIPSOLUTION 3/2 0 1 1

Kuloisten koulussa moderni
soidaan kiinteistön talotekniikka ja uusitaan luokkahuoneiden, käytävien ja portaikkojen vanhat pintarakenteet sekä koulun
pääsisäänkäynti ja aulatilat. Mittavan perusparannuksen yhteydessä laajennetaan myös
koulun ruokasalia ja kunnostetaan liikuntatiloja.

Kertatäytöllä tasaista jälkeä
Kuloisten koulun pääurakoitsijana on mynämäkeläinen Rakennus-Kylänpää Oy ja
maalausurakoitsijana turkulainen MR-Maalaus Oy, jolta vanhojen betoniseinien tasoitukset sai tehtäväkseen lietolainen Tasoiteja Maalaustyöt Nikula Ky.
Sisäseinien oikaisuissa ja tasoituksissa
Nikula käyttää Knaufin MP 75 L konekipsilaastia, joka levitetään seinille PFT-rappauskoneella. Kuloisten koululla tasoitettavia seiniä on arviolta 10 000 m2, joten konelevitys
mahdollistaa laajojen alueiden tasoituksen
nopeasti ja helposti. Tasoitettua seinää syntyy Nikula Ky:n ammattimiehiltä noin 200
neliötä yhden työpäivän aikana.
”Konekipsilaastilla voidaan tehdä kertatäyttöjä yhdellä levityksellä. Hyvin tarttuva
massa saadaan siististi seinään jopa kolme–
neljä kertaa nopeammin kuin perinteisellä
menetelmällä”, sanoo toimitusjohtaja Pasi
Nikula.

Betokontaktilla primeroitua pintaa valmiina
tasoitettavaksi. Nikula Ky käytti vanhojen seinäpintojen esikäsittelyssä Knaufin
Betokontakt -pohjustetta. Pohjusteaineen
avulla seinään saadaan karhea pinta, johon
kipsitasoite tarttuu hyvin.

Seinät suoriksi PFT-koneen
avulla
Nikula Ky:n 20 työntekijästä koululla on
työvaiheesta riippuen kaksi tai kolme henkilöä, joilla on käytössään yhtiön PFT G 5C
-rappauskone.
”Olimme Suomessa ensimmäisten joukossa, jotka hankkivat PFT-koneen kipsitasoitetöihin. Oma kone on nyt palvellut 6–7
vuotta ja olemme olleet tyytyväisiä sekä sillä
saavutettavaan ajansäästöön että lopputuloksen laatuun”, Pasi Nikula toteaa.
Konekipsilaastia on Kuloisten koululla
käytetty Nikulan arvion mukaan marraskuuhun mennessä jo noin parikymmentä lavaa.
30 kilon säkeistä kipsilaasti syötetään PFTkoneeseen, jossa se sekoittuu automaattisesti veteen oikean koostumuksen mukaisesti,
yleensä suhteessa 30 kg laastia/ n. 20 litraa
vettä.
PFT G 5:n pumppausteho on noin 20
litraa minuutissa ja pumppausmatkaksi saadaan pisimmillään 50 metriä. Pyörillä varustetulla koneella työ etenee joustavasti, ja
laite myös siirtyy sujuvasti kohteesta toiseen
työmaan sisällä.

Kipsilaasteja käyttämällä vältytään ylimääräisiltä työvaiheilta ja pitkiltä rakenteiden
kuivumisajoilta. Kuloisten koulun seinien
tasoituksessa syntyy kertatäytöllä 10–15
mm:n kerrospaksuus, kertoo toimitusjohtaja
Pasi Nikula.

Knauf MP 75 L kipsilaasti on veteen sekoitettava kertatäyttölaasti, joka levitetään koneellisesti
esim. PFT G 5 -rappauskonetta käyttäen.
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Case: Munkkisaarenkatu 2, Helsinki
Asunto Oy Munkkisaarenkatu 2:n rappukäytävät ja huoneistojen lattiat on pumpattu
kauttaaltaan Knauf FE80 -kipsilattiamassalla. Kiinteistössä käytetyistä kipsilevyistä
95 % on Knaufin Kankaanpään tehtaan
toimittamia.
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Kaupunkikoteja telakan vanhaan
pääkonttoriin
YIT rakentaa eteläiseen Helsinkiin Wärtsilän telakan entiseen
pääkonttoriin kaupunkiasuntoja, jotka vastaavat vaativimpienkin asunnonostajien toiveita. Knauf toimittaa kevätkesällä 2012
valmistuvaan kohteeseen kipsilevyjen lisäksi kipsipohjaiset
lattiapumppausmassat.
Helsingin Punavuoressa sijaitseva
vuosina 1949–50 rakennettu Wärtsilän teollisuusrakennus uudistuu kansainväliseen
loft-henkeen, jota ilmentävät talon alkuperäisen tyylin mukaiset isot ruutuikkunat ja
korkeat sisäkatot.
Arkkitehtuuritoimisto Hirvonen - Huttusen suunnittelemaan Asunto Oy Munkkisaarenkatu 2:een tulee yhteensä 56 huippuvarusteltua huoneistoa. Talon ylimpiin
kerroksiin valmistuu kolme kaksikerroksista
uniikkiasuntoa upean merinäköalan tarjoavin kattoterassein.
Kaupunkityömaan haasteet ovat riittävät, sillä kohde on osin rakennettu kiinni
tontin rajoihin ja rakennuksen päädyt rajoittuvat viereisiin taloihin. Työmaaliikenteen ja
purkupaikkojen järjestämisessä piti erityisesti ottaa huomioon lähikatujen suuri liikennemäärä. Työmaalla on myös rajallisesti
varastoalueita, joten talon tulevat autohallit
osoittautuivat suureksi avuksi rakennusmateriaalien varastoinnissa.

pumppaus on ollut 400 m2 kerrallaan”, kertoo YIT:n työnjohtaja Tuomo Rintala.
Pumpattava itsestään tasoittuva kipsipohjainen lattiamassa on tehokas ratkaisu
pintalattioiden tekoon. Kipsilattiapumppauksella saadaan kerralla aikaan pinnoitusvalmis lattia, joka voidaan päällystää esimerkiksi parketilla, laminaatilla, muovimatoilla
sekä klinkkeri- ja kivilaatoilla.

kelääneneristysmatto ennen 60 mm:n paksuisen kipsimassakerroksen pumppausta.
”Knaufin kipsilattia ja Uponorin eristysmatto sopivat hyvin yhteen ja muodostavat
yhdessä ääntä tehokkaasti vaimentavan ja
asumismukavuutta parantavan ratkaisun
kerrosten välillä”, Rintala toteaa.
Knaufin kipsipohjaiset pumpattavat lattiatuotteet soveltuvat sisäkäyttöön sekä uudisrakentamisessa että saneerauskohteissa.

Hyvä ääneneristys nostaa
asumisen tasoa
Lattioiden ääneneristykseen on kiinnitetty
erityistä huomiota. Lattiarakenteen askeläänitasoa madaltamaan asennetaan vanhan
betonilattian päälle Uponorin 30 mm:n asKipsipohjaista lattiamassaa on YIT:n työnjohtaja Tuomo Rintalan mukaan pumpattu
Munkkisaarenkatu 2:n työmaalla jo yli
350 000 kiloa.

Kipsilattiapumppauksella
tehokkuutta ja nopeutta
rakentamiseen
Kadunpuoleisen julkisivun vanha punatiiliseinä säilyttää alkuperäisen ilmeensä osana
alueen perinteistä kaupunkikuvaa. Muutoin
rakennus uusitaan kauttaaltaan kellarista
vesikattoon, entiset toimistohuoneet on
purettu, talon kahden porraskäytävän hissit
vaihtuvat uusiin ja kellarikerroksiin tehdään
autopaikat asukkaille.
Kiinteistön rappukäytävät ja huoneistojen lattiat on pumpattu kauttaaltaan Knauf
FE80 -kipsilattiamassalla 30–80 mm paksuudella. ”Talossa on yhteensä noin 3 600
kipsilattianeliötä, joihin pumpataan massaa
keskimäärin kuuden sentin kerros. Minimi-

Kolmen metrin huonekorkeus, suuret ruutuikkunat, keittiösaarekkeet ja alkuperäisestä rakenteesta muistuttavat pilarit tekevät asunnoista yksilöllisiä kaupunkikoteja.
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»» Habitare
Vieraileva kynäilijä

Heradesign-levyjen puukuidulle ominainen
luonnollinen tekstuuri soveltuu kymmenien
eri väriratkaisujen pinnaksi.

Knauf mukana
Habitare- ja Julkisivumessuilla
Knauf osallistui syksyllä Habitare 2011 -tapahtumaan sekä Julkisivu 2011 -messuille. Habitaressa
esillä olivat etenkin akustiikkalevyt ja Julkisivumessuilla sementtipohjaiset rakennuslevyt sekä
PFT-koneet. Tuotepäällikkö John Suono kertaa tapahtumien vaikutelmia näytteilleasettajan
näkökulmasta.
Mitkä tuotteet herättivät eniten
kiinnostusta?
Eniten kiinnostusta herättivät Heradesignakustiikkatuotteet, joiden ominaisuudet ja
värimaailma houkuttelivat messuvieraita
pohtimaan esteettisestäkin näkökulmasta,
miten käyttää tuotteita huonosti akustoiduissa tai uusissa tiloissa, esimerkiksi rakenteilla olevan omakotitalon korkeassa
olohuoneessa.
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Olivatko Knaufin tuotteet jo ennestään
tuttuja messuvieraille?
Osa messuvieraista oli jo tuttuja kävijöitä
viimevuoden messuosastollamme. Rakennusprojektit ovat monesti pitkiä ja varsinkin
omaa tilaa suunniteltaessa useat uskaltavat
rohkeammin peittää korkeita pintoja tuotteillamme.

Kuinka hyvin akustiikkalevyjen
ominaisuudet tunnetaan ja onko esim.
laaja valikoima kuluttajien tiedossa?
Jotkut tuotteidemme ainutlaatuiset ominaisuudet tulevat yllätyksenä kuluttajille.
Arkkitehdeille tuotteet ja sanoma ovat tutumpia.

Mikä oli messukävijöiden yleisin
kysymys?
Kysymykset liittyivät enimmäkseen akustiikkaan ja sen kohdistamiseen erilaisissa
tiloissa.
Eroja ammattilais- ja kuluttajapäivinä?
Ammattilaispäivänä messukävijät kysyvät
enemmän teknisiin seikkoihin keskittyviä
asioita.
Koetko messut hyödylliseksi oman työsi
kannalta?
Messut ovat hieno tapahtuma kertoa uusimmista tuotteista, mutta myös kaupallisesta näkökulmasta messut osoittautuivat
jo hyvin lyhyellä ajalla oikeaksi foorumiksi
meille.
Mikä messuissa on parasta / huonointa?
Parasta messutapahtumassa on päästä keskustelemaan kasvotusten tuotteista kiinnos-

tuneiden kanssa. Välitön palaute ja tietynlainen haastetilanne ”virittävät aistit”. Kiireen
vuoksi kaikkia asiakkaita ei aina saa palveltua tasapuolisesti. Myös normaali messujen
ulkopuolinen kaupankäynti käy haasteelliseksi myyntimiesten ollessa pidemmän ajan
pois välittömän puhelinyhteyden päästä.
Jäikö mieleen asiakasta joka olisi saanut
inspiraation tuotteistanne?
Moni asiakas sai tuotteistamme inspiraation, yhtenä esimerkkinä tamperelainen sisustusalan liike, joka tilaa nyt säännöllisesti
puukuitutuotteita tehdäkseen niistä tauluja.
Osuvin kommentti yleisöltä?
Ilmeisen valvonut tuore isä kysyi, "voinko
laittaa tätä pinnasängyn päätyihin?”.
Johon vastaukseni ”kyllä voit, mutta haluttua lopputulosta en usko sillä saavutettavan”,
otettiin vastaan huumorilla.
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Case:
» Vieraileva
As Oy kynäilijä
Kemin Sauvonhovi

Aquapanel Outdoor kerrostalon
uuteen julkisivuun Kemissä
Asunto Oy Kemin Sauvonhovin julkisivuremontti
alkoi keväällä paikallisen
Maalausliike Reijo Kolppanen
Ky:n johdolla. Julkisivun
rappausalustaksi valittiin
Knaufin Aquapanel Outdoor
-järjestelmä.
Kemissä Aquapanel Outdoor -järjestelmän avulla syntyy sujuvasti toimiva
uusi julkisivu vanhaan kerrostaloon lähelle
kaupungin keskustaa. ”Selkeä järjestelmä sopii sekä uudisrakentamiseen että peruskorja-
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ukseen – samassa kemiläisessä naapurustossa sitä käytettiinn uudessa kerrostalossa vain
parin sadan metrin päässä”, kertoo Knaufin
aluemyyntipäällikkö Heikki Ilo.

Turvallinen tuulettuva rakenne
Aquapanel Outdoor -levyt asennettiin pystyorsituksen päälle, jolla rakenteeseen saadaan riittävä tuuletusväli. ”Julkisivusta tulee
täysin tuulettuva, mikä ehkäisee tehokkaasti
kosteus- ja homevaurioiden syntymistä”, Ilo
toteaa.
Alkuperäisen tiiliverhouksen purkaminen mahdollisti myös eristevahvuuden
lisäämisen, ja sen myötä kiinteistön energiatehokkuuden parantamisen tämän päivän
energiamääräykset huomioon ottaen.

Julkisivujärjestelmä pohjoisiin
olosuhteisiin
Knaufin Aquapanel Outdoor -julkisivujärjestelmä sisältää kaikki tarvikkeet rappauslevyistä rappauspinnoitteeseen. ”Levytys
Aquapanelilla sujui kokonaisuudessaan
hyvin ja ilman ongelmia”, toteaa Reijo
Kolppanen.
Aquapanel Outdoor on vedenkestävä
sementtipohjainen rakennuslevy, joka on
kehitetty erityisesti julkisivujen rappausalustaksi. Rappauslevynä se antaa kiinteän
ja kuivan alustan ankariakin sääolosuhteita
kuten kovaa tuulta, sadetta ja lunta vastaan.
Levy on rakenteeltaan turvallinen, sillä
siinä ei ole mitään orgaanisia aineita. Lisäksi
sen mekaaninen lujuus on erinomainen.

Vaihe 1: purku
Vapun maissa vanhan julkisivun purkutyöt
olivat jo täydessä käynnissä. Käytännössä
koko vanha ulkokuori sai väistyä uuden
tieltä: tiiliverhous ja alkuperäiset betoniparvekkeet purettiin kauttaaltaan ja huonokuntoiset vanhat eristeet poistettiin.

Vaihe 2: eristäminen
Kesäkuussa työ oli edennyt eristysvaiheeseen. Runkopuiden väliin tehtiin
uusi eristys lasivillasta.

Vaihe 3: levytys
Knauf toimitti talon peruskorjaukseen
noin 1000 m2 Aquapanel Outdoor -levyä
korroosionkestävine kiinnitystarvikkeineen. Lisäksi toimitukseen kuuluivat mm.
kevytmetalliset hattuorret, vahvikeverkot,
saumalaastit, -nauhat ja -tasoitteet sekä
nurkkavahvikkeet.

Vaihe 4: pinnoitus
Levytystyön jälkeen talon julkisivut pintakäsitellään kolmessa eri vaiheessa. Pinnan
pohjustuksen jälkeen tehdään värilaastirappaus vihreänharmaalla sävyllä.
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»» Yhteistyökumppani
Vieraileva kynäilijä

Rakennus Laine
– pitkän linjan kipsilattiaosaaja
Raisiolainen Rakennus Laine Tmi on yksi maamme kokeneimpia kipsilattioiden pumppausurakoitsijoita ja Knaufin pitkäaikainen yhteistyökumppani.
”Olemme jo vuosien ajan erikois
tuneet Knauf-kipsilattiapumppauksiin.
Teemme myös äänieristys- ja palosuojausruiskutuksia, lattia- ja tasoitetöitä sekä sokkelien pinnoituksia asiakkaan tarpeiden
mukaan”, kertoo yritystä johtava Pasi Laine.
Kipsilattiapumppauksia Rakennus Laine
urakoi monen kokoisissa uudisrakentamisja peruskorjauskohteissa. Yrityksen tyypillisiä kohteita ovat omakotitalot, kerrostalot,
palvelutalot ja liiketilat. Akustiikkaruiskutuksia tehdään pääasiassa julkisissa tiloissa
kuten kouluissa ja seurakuntataloissa. Suurin
osa urakoista on Pori–Tampere –Helsinki
-akselilla, mutta työmaita on yrityksen 3–4
lattia-ammattilaiselle riittänyt myös pohjoisessa ja idässä Leviltä Lappeenrantaan.
”Korkein ja samalla yksi vaativimmista
kohteistamme on ollut Turun Ylioppilaskyläsäätiön Ikituuri, 12-kerroksinen ja ovaalin
muotoinen opiskelijoiden asuinkerrostalo.
Kerrostaloissa yksi kerros on huoneistoalaltaan keskimäärin 280–350 m2, mikä esimerkiksi Ikituurissa merkitsi, että työmaalle
toimitettiin rekkakuormallinen lattiamassaa
viikossa 1200 kilon suursäkeissä, käytännössä kerroksen tarve kerrallaan”, sanoo Laine.
Uudiskohteiden ohella Laine suorittaa paljon esim. kylpyhuoneiden saneerauksia

Gipsolution onnittelee
Gipsolution 2/2011 -lukijakilpailun 200 euron arvoisen
Lippupalvelun lahjakortin voittajaksi arvottiin
Pekka Korkeakoski, Pirkan Laaturakenne Oy.
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vanhoissa omakotitaloissa. Lattialämmitysputkiston sijaan kohteissa voi toisinaan olla
harvinaisempiakin haasteita. ”Mynämäen
keskiaikaisen kivikirkon lattiaa piti Museoviraston valvonnassa uudistaa äärimmäisen
tarkasti, koska esimerkiksi alttarin alla on
Flemingien sukuhauta”, Laine kertoo.

Monen tekijän yhteispeliä
Rakennus Laineen ja Knaufin yhteistyö on
ajan mittaan kasvanut tasaisesti. Kipsilattiapumppauksille on paljon tilaajia sekä pienrakentajien että suuria kerrostaloja urakoivien isojen rakennusliikkeiden keskuudessa.
”Knauf ottaa tarkasti huomioon lattiantekijän toiveet ja näkemykset. Yhteistyö
toimii, kun vuorovaikutus on avointa ja välitöntä puolin ja toisin. Knaufilta mm. Kalle
Komppa ja Ari Hintikka, Knaufin kanssa
yhteistyötä tekevät kuorma-autojen kuljettajat ja myös useat muut kipsilattioiden tekijät eri puolilla maata ovat tulleet vuosien
varrella hyviksi tutuiksi. Tärkeä osapuoli
ovat myös lattialämmityksen asiantuntijat,
kuten Warmian Jarkko Laivo”, Pasi Laine
painottaa hyvän joulun ja uudenvuoden toivotuksin.

»» Vieraileva
Vieraileva kynäilijä
kynäilijä

Ollaan kipsissä
– mutta onnistutaan
Meille kaikille on varmasti tut
Urbaani sanakirja määrittelee kipsin:
tua sanonta ”olla kipsissä”. Pääosalle se tuo Jäykkyys, lamaannus, olla jäykkänä, ei renmieleen tilanteen, jolloin on ollut haastavaa tona. Urheilussa kuuleekin usein sanottavan:
esiintyä tai tehdä jotakin suoritusta yleisön ”Tänään ei peli kulkenut yhtään, olin aivan
edessä, esimerkiksi esiintymistilanteessa kipsissä”. Varsinkin nuorilla urheilijoilla
tai urheilussa. Jotkut meistä ovat sananmu- suorituspaine ja pelko epäonnistumisesta
kaisesti olleet kipsissä
saattaa nousta niin suumurtuneen tai mur- ”Onnistuminen
reksi, että harjoituksissa
tuneiden luiden korsataprosenttiset
antaa varmuutta ja lähes
jaamiseksi. Kipsi ymonnistuneet perussuomärretään jäykäksi ja pitää kipsin loitolla” rituksetkaan eivät ota
kovaksi aineeksi, joka
onnistuakseen. Lihasten
jähmettää ja jäykistää kuvainnollisesti tai lisäksi lamaantuvat aivot ja epäonnistumiset
tosiasiallisesti.
lamaannuttavat entisestään. Toisaalta yksiMiten henkinen tai jopa fyysinen ”kip- kin onnistunut suoritus saattaa murentaa
saantuminen” sitten tapahtuu? Omalta kipsin ja syntyy onnistumisten ketju, joka
kohdaltani voin kertoa ensimmäisten kou- ruokkii itseään ja antaa varmuutta.
luesitelmien aiheuttaneen siinä määrin jänOnnistuminen ja siitä saatava tyydytys
nitystä, että voimakas puna nousi kasvoille, ovatkin avaintekijöitä. Onnistumisten pitää
sanat eivät meinanneet tulla suusta, kädet seurata toisiaan riittävän lyhyissä sykleissä,
hikoilivat – jopa tärisivät – ja kun viimein jotta kipsi pysyy poissa. Asia on toki yksilölsanat alkoivat tulla, niin ääni värisi jännit- linen ja osalle kipsaantuminen lienee tuntyneenä. Julkinen esiintyminen kipsasi ujoa tematonkin olotila, mutta kaikille onnistupoikaa kovasti ja näytti, ettei asialle voisi miset antavat varmasti positiivista energiaa.
tehdä mitään. Pääsyynä siihen oli todennä- Onnistumista kuvaa myös Hymypoikapatköisesti epäonnistumisen pelko, joka toteu- sas, joka on ehkä Suomen tunnetuin kipsitui liiallisena kontrollina siitä miten esiintyy veistos. Suomen kouluissa on vuodesta 1954
ja mitä sanoo. Sittemmin esiintymisestä on alkaen järjestetty Hyvän toveruuden kilpaa
tullut arkipäivää ja rutiininomaistakin työ- ja reippaimpien ja rehdeimpien oppilaiden
tehtävien ja moninaisten luottamustoimien palkintona on ollut Hymypoikapatsas, jonkautta, mutta edelleen eteen tulee tilanteita, ka rinnalle nousi vuonna 1955 Hymytyttö.
jolloin kipsiä pitää murentaa. Hyvin onnis- Noita patsaita lienee jaettu tähän päivään
tunut ja luonteva esiintyminen tai tapahtu- mennessä jo noin 300 000 kappaletta. Kilman johtaminen antaa aina lisää varmuutta pailulla on pyritty kasvattamaan lasten soja pitää kipsin loitolla – se jopa unohtuu pit- siaalisia taitoja ja oppilaat ovat keskenään
kiksi ajoiksi.
valinneet joukostaan reippaimman ja reh-

deimmän, koulumenestyksestä riippumatta.
Henkilökohtaisesti olen voinut nähdä onnistumisen tunteet, kun poikani kouluvuoden
päätyttyä ovat tuoneet tullessaan kyseiset
kipsipatsaat kotiin – on siinä isäkin kokenut
onnistuneensa jossain.
Hymyillään ja onnistutaan – rakentavaa
vuotta ja mukavaa pesiskesää 2012 kaikille!

Kirjoittaja on Tykistöprikaatin henkilöstöpäällikkö Antti Kivelä, joka toimii myös
useissa Kankaanpään kaupungin luottamustoimissa ja pesäpalloseura Kankaanpään
Mailan puheenjohtajana.
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Luonto kohtaa trendit

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

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