


26

Väliseinä ja 
levyrakenteet
Kipsilevyjen avulla on mahdollista toteuttaa laa-
dukkaita ja toimivia rakenneratkaisuja edullisesti 
ja nopeasti. Kipsilevyjä on vaivaton työstää ja nii-
den asentaminen on helppoa. Ne voidaan asen-
taa puu- tai teräsrunkoon, ja niillä voidaan tehdä 
myös kaarevia muotorakenteita.

Kiderakenteensa vuoksi kipsillä on erinomainen 
paloneristävyysominaisuus. Palotilanteessa kipsi 
luovuttaa ensin rakenteellisen kideveden, jolloin 
tulen vastakkaisella puolella lämmönnousu sekä 
palon eteneminen hidastuvat. Kipsi tasaa myös 
sisäilman kosteutta ja parantaa ääneneristävyyttä. 

Knaufin valikoimista löytyvät levytyypit eri käyttö-
kohteisiin. Tässä oppaassa on esitetty eri levytyyp-
pien lisäksi niiden käyttökohteet sekä asennus- ja 
jatkokäsittelymenetelmät. 
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Knauf Kipsilevyt

Knauf -kipsilevyt ovat kipsistä valmistettuja molemmin puolin 

kierrätyskartongilla päällystettyjä rakennuslevyjä. Ne valmiste-

taan kipsilevytehtaalla Kankaanpäässä. Kipsilevyjen painosta 

noin 95 % on kipsiä (kalsiumsulfaattia) ja 5 % kartonkia.

Kipsilevyjen valmistuksessa hyödynnetään luonnonkipsin 

lisäksi voimalaitoskipsiä kuten jo useilla Knaufin tehtailla 

ympäri Eurooppaa. Tämä kipsi muodostuu hiilivoimalaitosten 

savukaasujen puhdistuksen sivutuotteena. Voimalaitoskipsi on 

luonnon kipsiä puhtaampi ja luontoa säästävämpi vaihtoehto. 

Hyvän kiderakenteen ja tasalaatuisuutensa ansiosta se on erin-

omainen raaka-aine kipsilevyjen valmistuksessa. 

Levyissä on vähäisessä määrin myös lisäaineita kuten tärkke-

lystä, jolla parannetaan kartongin kiinnittymistä kipsiin. Knauf 

Erikoiskovan KEK 13 ja Lattiakipsilevyn KL 15 valmistuksessa 

on käytetty lisäksi lasikuitua vahvistamaan rakennetta. Palon-

suojakipsilevyn KPS 15 ydin sisältää myös savea ja vermikuliit-

tia palonkestävyysominaisuuksien parantamiseksi.

Luotettava ja turvallinen materiaali

Knauf-kipsilevyjen kehittämisessä ja valmistuksessa ovat kes-

keisellä sijalla kestävyys, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. 

Kipsilevyjemme laatu koostuu tarkoituksenmukaisista ominai-

suuksista, huolellisesti valituista materiaaleista ja teknisesti 

edistyksellisistä ratkaisuista. Niillä saadaan kustannustehok-

kaasti aikaan viihtyisä ja ympäristönsä huomioiva tila.

Kipsin käytöllä on rakentamisessa useita etuja: se tasaa sisäil-

man kosteutta, parantaa ääneneristävyyttä ja lisää rakenteen 

paloturvallisuutta. Kipsilevy on elämätön materiaali, jota on 

helppo työstää ja turvallinen käyttää. Kipsilevyillä on raken-

nusmateriaalien päästöluokitusmerkintä M1.

Paloturvallisuus

Kipsin paloturvallisuus perustuu kipsin sisältämän suuren kide-

vesimäärän höyrystymisen kuluttamaan lämpöenergiaan. 

Kipsi koostuu kipsikiteistä (CaSO4·2H2O), jotka sisältävät 

kemiallisesti kiteeseen sitoutunutta kidevettä. Palotilanteessa 

tämä kidevesi vapautuu höyrystymällä.  

Kipsilevytetyn tai –rapatun rakenteen vastakkaisen pinnan 

lämpötila pysyy palotilanteessa 100 °C:ssa niin kauan kuin 

kidevesi höyrystyy. Rakennusosan palonsuojausta voidaan 

parantaa useammalla levykerroksella, palonsuojaukseen kehi-

tetyllä palonsuojakipsilevyllä tai paksummalla kipsirappaus-

kerroksella.
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Lämmönkestävyys

Kipsilevyjen altistus yli 50 asteen lämpötiloille aiheuttaa kipsin 

kiderakenteen heikkenemisen. Tämä tulee huomioida erityi-

sesti lämpöpattereiden asennuksessa.

Ilman kosteus

Huokoisena kivimateriaalina kipsi tasaa sisäilman kosteutta ja 

lämpötilaa. Kipsilevyjen käyttöä on kuitenkin vältettävä tiloissa, 

joissa on suuri, yli 85-90 %:n suhteellinen kosteus, sillä tällöin 

kipsilevyn lujuus- ja jäykkyysominaisuudet heikkenevät.

Tapetointi- ja maalaustyövaiheen aikana työtilan ja käsiteltä-

vien pintojen ilman suhteellinen kosteus suositellaan pidettä-

vän alle 80 % (RH) ja lämpötila vähintään + 5 °C. 

Akustiikkalevyt on suunniteltu käytettäväksi normaaleissa sisä-

olosuhteissa esim. kouluissa, toimistoissa ja laitoksissa. Ala-

kattojärjestelmien kosteuden ja kuormituksen kestosta löytyy 

lisätietoa osoitteesta www.danoline.com kohdasta kosteus.

Jäykistävyys

Kipsilevyjä käytetään rakenteiden jäykistämisessä sen jäyk-

kyys- ja lujuusominaisuuksien vuoksi. Knauf –kipsilevyillä 

on jäykistävää rakennetta koskeva tyyppihyväksyntä nro 

YM146/6221/2004.

Kipsilevytyypit

Kipsilevyjä valmistetaan suorareunaisina ja reuna-

ohennettuina. Levyjä on mahdollista saada myös 

viistereunaisena. Levysaumauksessa käytetään kar-

tonkisaumanauhaa. Kipsilevyä voidaan myös taivut-

taa, jolloin voidaan rakentaa helposti kaareviakin 

rakenteita. Levyjen pituus on 2400-3800 mm ja 

leveys 900 tai 1200 mm. Kipsilevyjä koskevat levy-

tystyöohjeet löytyvät tästä käsikirjasta. 

KN 13-O   Normaali reunaohennettu kipsilevy 

KN 13-N   Normaali suorareunainen kipsilevy

KEK 13-O   Erikoiskova reunaohennettu kipsilevy

KEK 13-N   Erikoiskova suorareunainen kipsilevy

KH 13-O   Reunaohennettu märkätilakipsilevy

KXT 9   Tuulensuojakipsilevy 

KS 6   Saneerauskipsilevy

KL 15   Lattiakipsilevy

KPS 15   Palonsuojakipsilevy

Elämättömyys

Kiderakenteensa vuoksi kipsi on lähes elämätön materiaali, 

joka säilyttää hyvin muotonsa ilmankosteuspitoisuuden ja 

lämpötilan vaihtelusta huolimatta. Rakenteiden mahdollisesta 

elämisestä aiheutuvia muodonmuutoksia saumatasoitetut ja 

nauhoitetut levysaumat eivät välttämättä kestä ja tällöin levyra-

kenteeseen saattaa muodostua hiushalkeamia.

Työstettävyys

Kipsilevyjä on helppo ja nopea työstää. Asennustyö etenee 

joustavasti säästäen aikaa ja rahaa. Knauf -kipsilevyt eivät 

aiheuta allergisia reaktioita. Levyjen ph-arvo on neutraali 7. 

RAKENNUSLEVYT • Väliseinä- ja levyrakenteet
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3. Loveukset esim. oviaukot: sahaa pienihampaisella sahalla lyhyt sivu. Leikkaa pitkä sivu mattopuu-
kolla. Taita levy ja leikkaa takakartonki.

1. Kanna levyjä syrjällään. Kantokahvoilla voidaan helpottaa levyjen siirtämistä. 2. Leikkaa mattopuukolla tai veitsellä pintakartonki ja taita levy. Leikkaa takakartonki.

4. Kaistaleikkurilla leikkaaminen: Säädä leikkuri ja vedä sitä levyn reunaa pitkin. Taita levy.

5. Tee leikattuun reunaan viiste mattopuukolla (2-3 mm viiste 45° kulmassa) tai käytä viistehöylää, 
jolloin saadaan tasalaatuinen jälki.

Kipsilevyjen työstö

6. Reikäraspia käytetään muodoltaan epäsymmetristen aukkojen tekoon.

7. Pyöreät reiät tehdään kiinteällä tai säädettävällä rasiaporalla. 8. Käytä levyn kiinnittämiseen koneellista ruuvinväännintä. 

Kipsilevyjen työstö
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Väliseinärakenteet

Väliseinät ovat huoneiston sisäisiä- ja erottavia seiniä. Huo-

neistoja erottavilta väliseiniltä vaaditaan useimmiten parem-

paa palonkestävyyttä ja ääneneristävyyttä kuin huoneiston 

sisäisiltä väliseiniltä. Rakennuksen rankamateriaalina voidaan 

käyttää puun lisäksi sinkittyä terästä, mikä soveltuu erinomai-

sesti sekä korjaus- että uudisrakennuskohteisiin.

Kipsilevyjen avulla voidaan parantaa rakenteen jäykistävyyttä. 

Tarvittaessa myös väliseinän enimmäiskorkeutta voidaan kasvat-

taa eri tavoin: tihentämällä runko- tai kiinnikejakoa tai vaihtamalla 

Normaalikipsilevy KN 13 Erikoiskova kipsilevyyn  KEK 13. 

Väliseinän runkojako tehdään suunnitelmien mukaisesti. Ylei-

sesti käytetty runkojako on k600, paitsi laatoitettavissa sei-

nissä, joissa käytetään rankajakoa k400. Käytettäessä 900 

mm leveää kipsilevyä, runkojako on k450. Ulko- ja välisei-

nissä käytetään samoja työmenetelmiä.

 

Runkotyypit

Väliseinät jaetaan rakenteen osalta kolmeen runkotyyppiin. 

Rakennetyypillä on vaikutusta ääneneristävyyteen ja palonkes-

tävyyteen.

Yksinkertainen runko on samalla lattia- ja kattokiskolla oleva, 

molemmin tai toiselta puolin levytetty rakenne. Seinärakenteen 

runkotilassa voidaan käyttää mineraalivillaeristettä.

Erillisrunko (siksak-runko) on samalla ala- ja yläjuoksulla oleva, 

runkotilaa kapeampi ja molemmin puolin alajuoksua levytetty 

runkorakenne, jossa pystyranka on vuorotellen kiinni jommas-

sakummassa levypuolessa. Seinän runkotilassa voidaan käyt-

tää mineraalivillaeristettä.

Kaksinkertainen runko (ns. tuplarunko) on rakenne, jossa on 

kaksi seinärunkoa, kumpikin omalla, toisistaan irti olevalla lat-

tia- ja kattokiskolla. Levyt kiinnitetään runkorakenteen molem-

min puolin. Seinän runkotilassa voi olla mineraalivillaa.

Yksinkertainen runko

Kaksinkertainen runko

Erillisrunko (sik-sak)

RAKENNUSLEVYT • Väliseinä- ja levyrakenteet
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Puurunkoiset väliseinät 

Asennusmittaukset

Väliseinätyön aluksi mitataan ja merkitään väliseinien ja ovi-

aukkojen paikat huolellisesti. Samalla tarkistetaan väliseinän 

suorakulmaisuus ulkoseiniin ja muihin väliseiniin nähden. Kun 

väliseinä lähtee puurunkoisesta seinästä, tulee seinän kohdalla 

olla runkotolppa, johon väliseinän lähtö kiinnitetään. 

Mittauksissa otetaan huomioon ulko- ja väliseinien pintaraken-

teiden paksuudet, sillä väliseinää asennettaessa merkintä teh-

dään seinärungon kohdalle. Merkintöjä tehtäessä tarkistetaan 

myös runkorakenteeseen tulevien kalustetukien yms. paikat.

Rungon asennus

Runkotavarana tulee käyttää aina hyvälaatuista ja kuivaa 

puutavaraa. Alasidepuu eristetään kivirakenteisesta alustasta 

esim. bitumihuopakaistalla kosteusvaurioiden välttämiseksi. 

Alasidepuuta kiinnitettäessä tulee varoa rikkomasta alapuoli-

sessa rakenteessa olevia putkia ja johtoja. 

Märkätiloissa ja muissa tiloissa, joissa pintabetonointi tehdään 

väliseinien jälkeen, väliseinien kohdalle muurataan harkosta 

sokkeli, jolloin alasidepuu ei jää pintavalun sisään. 

Väliseinien runkorakenne eristetään liittyvistä rakenteista esim. 

mineraalivillakaistalla ääneneristävyyden parantamiseksi. Jos 

yläpuoliset rakenteet voivat taipua, tehdään väliseinän liittymä 

yläpohjaan teleskooppirakenteena, joka sallii taipumat. Liit-

tymä voidaan lisäksi täyttää mineraalivillalla tai saumata jous-

tavalla saumausmassalla, joka sallii mahdolliset liikkeet.

1. Normaali runkojako on k 600 mm.  
Levyjen saumat eivät saa osua  
kohdakkain seinän eri puolilla eikä päällekkäisissä levykerroksissa.

2. Leikkaa levyt 1 – 2 cm seinäkorkeutta lyhyemmäksi. Seinän levytys aloitetaan reunasta. Levy 
nostetaan hiukan irti lattiasta esim. levynostinta apuna käyttäen. 

3. Poikittaisseinän liittymä: liittyvän seinän tolppa kiinnitetään erikseen asennettuun lisäkarmiin tai suoraan levyyn.

Puurunkoisen väliseinän asennus
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4. Kiinnitä raskaat kalusteet (kuten lavuaarit) runkotolppiin. Voit kiinnittää ne myös laudasta tai 
vanerista tehtyihin tukiin, jotka on upotettu runkorakenteeseen, tai käyttää vähintään 1,0 mm:n 
vahvuista peltiä, joihin voidaan kiinnittää hanakulma-, kaluste- ja vaatenaulakkotuet. 

5. Asenna levyt täysmittaisina aukkojen kohdalla. Ovi- ja muut aukot lovetaan asennuksen jälkeen. 
Levysaumoja ei suositella asennettavaksi samaan linjaan oviaukkojen kanssa.

6. Katkaistun levyn yläreuna tuetaan laudalla. Leikatut reunat 
viistetään viistehöylää tai mattopuukkoa apuna käyttäen.

7. Sähkörasiat kiinnitetään ruuveilla tai nauloilla kyljestä runko-
tolppaan tai käytetään muovisia tukijalkoja. Rasiat voidaan 
kiinnittää myös runkotolppien väliin asennettuun lautaan. 
Rasian pinta jää levypinnan tason alapuolelle.  

8. Ruuvin ja naulan etäisyys on kartonkireunasta väh. 10 mm ja  
leikatusta reunasta 15 mm.

9. Ruuvivälit seinässä. Reunoilla 200 mm ja keskellä 300 mm. 
Naulavälit ovat reunoilla 150 mm ja keskellä 200 mm.

10. Ruuvin- ja naulankantojen pitää painua kartongin pinnan 
tason alapuolelle sitä kuitenkaan rikkomatta. KEK-levyssä 
suositellaan käytettävän ruuvia, jossa on vastakierre.

	 Levy-	 Levykerrosten	 Ruuvit	väh.	 Naulat	väh.	
	 Tyyppi	 Lukumäärä	 Pituus	mm	 Pituus	mm	
	 	 	
	

	
	

 KN  13 1 29 35 
 KEK 13 2 41 45 
 

      KPS 15 1 38 
  2 55

RAKENNUSLEVYT • Puurunkoinen väliseinä

Huom. Tarkista paloluokiteltujen rakenteiden ruuvipituudet 
kohdasta Tyyppihyväksyntä.
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Teräsrunkoiset väliseinät

Teräsrunkoseinien runkorakenteena voidaan käyttää sinkitystä 

teräksestä valmistettuja rankaprofiileja, jotka asennetaan latti-

aan ja kattoon kiinnitettyjen kiskojen väliin. Seinien kulmakoh-

tia sekä aukkojen pieliä tukemaan käytetään kulma- ja vah-

vistusrankaprofiileja. Pystyrangoissa on määrävälein rei’itys 

valmiina sähköputkivetoja varten.

Teräsrangat toimitetaan määräpituuteen katkaistuna, pituusto-

leranssi pystyrangoilla on ± 5 mm ja kiskoilla ± 10 mm. Ran-

kapituudet ovat 2000-6000 mm. Pystyrangan katkaisupituus 

on vapaa väli vähennettynä 10-20 mm. Tällöin pitkilläkin jän-

neväleillä taipunut alapohja ei häiritse asennuksen kulkua.

Väliseinän jäykkyys

Seinärakenteen maksimi enimmäiskorkeus määrite-

tään pisteessä, jossa taipuma 0,50 kN/m keskeisellä 

viivakuormalla on enintään L/300. Tätä sallittua enim-

mäiskorkeutta voidaan kasvattaa asennus- ja materi-

aalivalintoihin perustuvin keinoin seuraavasti:

• Pienentämällä rankaväli k400:aan. Tällöin jäykkyys 

lisääntyy noin 45 % ja enimmäiskorkeutta voidaan 

lisätä 20 %:lla. Rankavälin pienentäminen yksin-

kertaisessa rungossa vaikuttaa kuitenkin väliseinän 

ääneneristävyyteen sitä heikentävästi.   

• Pienentämällä asennusohjeen mukaiset ruuvivä-

lit puoleen. Jäykkyys lisääntyy noin 25 %, jolloin 

enimmäiskorkeutta voidaan lisätä 10 %.

• Vaihtamalla normaalikipsilevy KN 13 erikoisko-

vaan KEK 13 jäykkyys lisääntyy noin 25 %, jolloin 

enimmäiskorkeutta voidaan lisätä 10 %. Yhdistä-

mällä kaikki edellä mainitut toimenpiteet, voidaan 

enimmäiskorkeutta lisätä 40 %.

Teräsrunkoseinien sallitut enimmäiskorkeudet on esi-

tetty taulukossa yllä.

Ranka	 Kisko/leveys	 Levyt	 Max.korkeus	 Rakenneselityksiä

66/40 66/66 101 3600 101 = 1 kipsilevy runkorakenteen molemmin puolin

66/40 66/66 202 4000 202 = 2 kipsilevyä runkorakenteen molemmin puolin

66/40 66/140 101 2500 2*66 mm kisko + ilmaväli 8 mm = 140 mm

66/40 66/140 202 3000 2*66 mm kisko + ilmaväli 8 mm = 140 mm

95/40 95/95 101 5000 

95/40 95/95 202 6100 

120/47 120/120 101 6000 

120/47 120/120 202 6500 

Kevyiden teräsrankaisten väliseinien enimmäiskorkeudet (runkojako k600)
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1. Lattia- ja kattokiskot kiinnitetään betonirakenteisiin tavallisesti joko ampumalla 4,0x40 mm 
panos tai paineilmanaulaimen teräsnauloilla tai 5,0x40 mm:n kiilapulteilla 400 mm:n välein. 
Kisko liittyy seinään siten, että kiskon laipat katkaistaan ja kisko taitetaan uumastaan. Kiskon 
jatkos tehdään päittäisjatkoksena. Ensimmäinen pystyranka kiinnitetään sopivalla kiinnik-
keellä k600 seinään.  Pystyrankojen paikat merkitään lattiakiskon kohdalle. 

2. Pystyrangat pyöräytetään paikoilleen k600 mm:n jaolla. Rankoja ei kiinnitetä kiskoihin. Rangat 
kiinnittyvät paikoilleen vasta kun levyt ruuvataan niihin kiinni. Levyn reuna ja keskilinja määräävät 
levytettäessä rankojen lopullisen paikan. Jos poikkeuksellisesti halutaan kiinnittää rangat kiskoihin, 
tehdään se kiinnityspihdeillä. Rangat katkaistaan 10–20 mm seinäkorkeutta lyhyemmäksi. 

Teräsrunkoseinän asennus

Teräsrankaseinissä käytetyt muut tuotteet

EPDM-tiivistenauha - Hyvän ääneneristävyyden aikaan-

saamiseksi tulee ilmavuodot estää. Tämä voidaan tehdä käyt-

tämällä tiivistenauhalla varustettua rankaa tai akustista sauma-

kittiä

Painumavaralista - Painumavaralistoja käytetään painu-

manvaraisissa asennuksissa esim. hirsitalon väliseinissä tai 

pitkien jännevälien laattojen yhteydessä.

Vahvistusranka - 1,0 mm:n vahvistusrankaa (FR) käytetään 

ovikarmien ja aukkojen tukirankana.

Kiinnikkeet - Kiinnikkeitä (FRK) käytetään vahvistusrangan 

kiinnitykseen lattiaan ja kattoon tukevoittamaan aukon run-

koa.

Kulmalistat - Pienireikäistä kulmasuojalistaa käytetään levy-

tyksen ulkokulmien suojalistana (HS), kulmalistaa käytetään 

tukilistana kulmissa ja levytyksen välissä (H50)

Kalustetuki - Kalustetukia (1,0-1,5 mm) käytetään seinära-

kenteessa, kun suoraan rakennuslevyyn tehtävä kiinnitys ei 

riitä kantamaan kalusteen kuormaa tai kalustekiinnitys ei osu 

rankajakoon.

4. Ovien pielet vahvistetaan pielipuulla tai vahvisterangalla. Ovien korkeuksia mitattaessa tulee huo-
mioida tulevan lattiamateriaalin paksuus sekä aukon ja karmin väliin jäävä 10 mm:n tilkevara. 
Lattiakiskosta taitetaan 100 mm:n pituinen osa ylös liitoskohtaa tukemaan. Raskaiden ovien 
aukoissa vahvistusrangan kiinnitykseen käytetään FRK-kiinnikettä.

3. Ruuvityyppi valitaan aina käytettävän kipsilevyn vahvuuden mukaisesti. KEK-levyn kiinnityk-
sessä suositellaan käytettävän vastakierre-kipsilevyruuvia. 

Levytyyppi	 Levykerrosten	määrä		 Ruuvityyppi	

KN 13 1 S25 
KN 13 (rangan  2 S 35 
ainevahvuus <1mm)

KEK 13 1 SR 25 
KEK 13 (rangan  2 SR 41 
ainevahvuus <1mm)

KPS 15  1 S 25 
KPS 15 2 S41  
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8. Levyt leikataan 1-2 cm seinäkorkeutta lyhyemmäksi. Levy nostetaan hiukan irti lattiasta esim. levynos-
tinta käyttäen.

7. Asenna levyt täysimittaisina aukkojen kohdalla. Ovi- ja muut aukot lovetaan asennuksen jälkeen.

• Kiskot kiinnitetään lattiaan tai kattoon   

 kiinnikevälillä k600 sopivaa kiinnikettä käyttäen.

• Rankojen katkaisussa käytetään peltisaksia tai  

 erityistä rangan katkaisulaitetta. 

• Erillisrungoissa ranka voidaan tukea erillisten  

 tukikiinnikkeiden avulla.

5. Levy kiinnitetään ensin rangan avoimelle puolelle. Ruuvivälit ovat reunoissa 200 mm ja keskellä 300 
mm. Ruuvin etäisyys leikatusta reunasta on 15 mm ja kartonkireunasta vähintään 10 mm.

6. Älä sijoita levysaumoja kohdakkain rangan eri puolilla. Levyjen saumat eivät saa osua kohdakkain 
seinän eri puolilla, eikä päällekkäisissä levykerroksissa.
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Sisäkatot

Kipsilevyillä toteutetaan yhtenäinen ja tukeva sisäkattora-

kenne. Kipsilevyt mahdollistavat vaakasuorien ja tasaisten 

kattopintojen lisäksi myös kaltevien ja kaarevien kattoraken-

teiden tekemisen. Huonetilojen äänenvaimennukseen on kehi-

tetty rei’itettyjä erikoislevyjä. Akustiikkalevyjen avulla voidaan 

lisäksi vaikuttaa kattopinnan visuaaliseen näyttävyyteen. 

Kattorakenteisiin soveltuvat 12,5 mm:n sisäverhouskipsilevyt 

KN 13 ja KEK 13 -levyt voidaan asentaa suoraan palkistoon 

tai toisiokannattajiin. Saneerauskipsilevy KS 6 vaatii yhtenäi-

sen alusrakenteen, kuten vanhan kattopinnan. 

Danoline –akustiikkalevyjen levytyypit ja tarkat asennusohjeet 

löytyvät Danoline-ohjeista. www.danoline.com

Kiinnittäminen

Runkorakenteen tulee olla riittävän jäykkä estääkseen taipu-

mia. Katossa käytetään tiheämpää koolausväliä kuin seinära-

kenteessa. Sisäkatoissa koolausväli on enintään k400. Kape-

ammalla 900 mm:n levyllä koolausväli on pituussuuntaan 

k450 ja poikittaisasennuksessa aina korkeintaan k400 mm. 

Alusrakenteen toisiokannattajien tulee olla keskenään yhtä 

paksuja. Lisäksi kipsilevysaumojen alla olevien kannattajien 

leveys tulee olla vähintään 45 mm leveä.

Kiinnitysväli levyn reunoilla on k200 ja keskellä k300. Sau-

moissa käytetään saumanauhaa tasoituksen yhteydessä. Kak-

sinkertaisessa levytyksessä ruuvausväli on molemmilla levyker-

roksilla sama.

Päätysaumakohdassa kipsilevyn pääty tulee viistää 45 asteen 

kulmassa. Myös päädyn kartonkijäysteet poistetaan ennen 

levyn kiinnittämistä alustaansa.

Kannatintyyppi	 Levytyyppi	 Alempi	levy	 Pintalevy

Puu KN 13 / KEK 13 32 mm 45 mm
Teräs  35 mm 35 mm
Puu KPS 15 45 mm 55 mm
Teräs  35 mm 51 mm

Asennus

Sisäkaton levytys aloitetaan aina kulmasta. Levy 

nostetaan ylös kattoon esimerkiksi levyhissiä apuna 

käyttäen. Levyä käsiteltäessä varotaan rikkomasta 

levyn pintaa tai reunaa. 

Levyt voidaan asentaa joko poikittais- tai pitkittäis-

suuntaisesti kannattajiin nähden. Pitkittäissuuntaisesti 

asennettuna lyhyen reunan levysauman alle suositel-

laan kiinnitettävän tukipuu (leveys vähintään 45 mm) 

tai tukipelti.

Levyjen kiinnityksessä huomioidaan ruuvausjärjes-

tys, jotta levy tulee runkoa vasten tukevasti kiinni. 

Levy ruuvataan rankoihin kiinni ensin toiselta pitkältä 

sivultaan, sitten keskeltä ja lopuksi kiinnitetään toi-

nen reuna. Jos molemmat reunat ruuvataan ensin ja 

lopuksi keskeltä, jää levy helposti irti koolauksesta. 

Tällöin levysauma saattaa jäädä koholle ja näkyä 

maalattaessa.

Levyjä ruuvattaessa on varottava, ettei ruuvia kiinni-

tetä liian lähelle levyn reunaa. Tämä saattaa aiheut-

taa levyn reunaan pullistuman, joka estää seuraavan 

levyn asentamisen puskuun. Kun saumaan jää liian 

suuri rako, se saattaa aiheuttaa tasoitteen kuivuttua 

valmiiseen pintaan hiushalkeaman. Suositeltavaa 

olisikin kiinnittää levy ensin muutamalla ruuvilla 

kiinni rankaan ja sen jälkeen asentaa seuraava levy 

paikalleen. Lopuksi ruuvataan levyt kiinni sauman 

molemmin puolin.

RAKENNUSLEVYT • Sisäkatot

Ruuvikiinnitys
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Sisäkatot

1. Poikittaisasennus sisäkattoon. Koolausväli enintään k400. Levypääty tulee aina osua lautakoolauksen kohdalle. Levypääty tulee 

viistää ja viisteen kartonkijäysteet tulee poistaa ennen levyn kiinnittämistä alustaansa.

2. Pitkittäisasennus sisäkattoon. Koolausväli on enintään k400. Kipsilevyn lyhyen reunan saumakohdassa suositellaan tukipuun tai 

–pellin käyttöä. Huom. Jos sisäkattoon asennetaan sähkölämmitys, mitoitetaan koolausväli lämpöelementtien mukaan.

Ripustukset ja valaisimet

Sisäkattoon voidaan asentaa eri-

laisia ripustuksia rakenteen kapa-

siteetin sallimissa rajoissa. Eten-

kin raskaita ripustuksia pienelle 

kattoalueelle kiinnitettäessä tulee 

huomioida pistekuorman suu-

ruus. Suunnittelijan tulee selvittää 

rakenteen kuormituskestävyys ja 

useimmiten suuret pistekuormat 

tuleekin ripustaa kiinnikkein suo-

raan kantavaan rakenteeseen.

Kattorakenteeseen kiinnitettävät 

raskaat kojeet ja laitteet tulee 

kiinnittää kattorakenteeseen niitä 

varten vahvistettuihin paikkoihin 

asennussuunnitelmien mukaisesti.

Valaisimia asennettaessa tulee 

huomioida myös valaisimen aihe-

uttama lämpöteho rakenteeseen. 

Valaisintyypit (esim. halogeeniva-

laisimet) on valittava siten, ettei 

niiden käyttö aiheuta yli 50 °C:n 

lämpötilaa kipsilevyrakenteessa, 

sillä jatkuva korkea lämpötila 

vaikuttaa kipsilevyyn sen lujuutta 

heikentävästi.
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Tuulensuojakipsilevy KXT 9

Knauf Tuulensuojakipsilevy KXT 9 on uusi, entistä parempi tuulensuojalevy. Levyn 

kipsiytimen erikoiskäsittelyn lisäksi on nyt myös levyn ulkoilman puolelle jäävän 

pinnan kosteudenkestävyyttä parannettu ja vedenimukykyä pienennetty, joten 

levy kestää ulkoilmanrasituksia paremmin. Uuden levytyypin tunnistaa sinisestä 

pintakartongin värisävystä.

Tuulensuojalevyn tarkoitus on estää tuulenpaineesta johtuvien ilmavirtausten 

aiheuttama lämmöneristekyvyn heikkeneminen. Sen lisäksi, että levyn tulee olla 

ilmatiivis, sen tulee olla myös hyvin vesihöyryä läpäisevä. Hyvä vesihöyrynläpäi-

sykyky on ulkoseinärakenteen kosteusteknisen toiminnan perusedellytys.

 

Levykoko:		 9 x 1200 x 2700 ja 3000 mm

Levypaino:	  7,8 kg/m2

Vesihöyrynläpäisykerroin:	  2·10-9 kg/(m2sPa)

Ilmanläpäisykerroin:	  1,8·10-7 m3/(m2sPa)

Lämmönjohtavuus:   0,23 W/mK (Suomen RakMk osa C4)

 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää 

rakenteen pintojen vesihöyryn-

vastuksille suhdetta 1:5 eli läm-

möneristeen sisäpuolisen mate-

riaalin vesihöyrynvastus pitää 

olla viisi kertaa suurempi kuin 

ulkopuolisen materiaalin. 

Tuuletus

Julkisivurakenteen takana olevan tuu-

letusraon tulee olla 20-40 mm leveä 

ja jatkua avoimena perustuksista räys-

täälle. Esimerkiksi vaakalaudoituksen 

alle tulevat naulauspuut kiinnitetään 

runkosoiroihin tuulensuojalevyn lävitse 

naulaamalla. Näin tuuletusväli jatkuu 

alhaalta perustuksen rajalta ylös räys-

täälle asti. 
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Palonkestävyys

Knauf Tuulensuojakipsilevy on tyyppihyväksytty ja se täyttää 

uuden rakennusmateriaalien paloluokitusvaatimuksen A2-

s1,d0. Suojaverhousvaatimuksen osalta levy täyttää RakMk:n 

osassa E1 määritetyn 10 minuutin suojaverhousvaatimuksen. 

Palonkestävyyttä koskeva tyyppihyväksyntä löytyy tämän 

oppaan osasta ‘Hyväksynnät ja rakennekuvat’. 

Rakenteiden jäykistävyys

Tuulensuojalevyjä voidaan käyttää rakennuksen jäykistämi-

seen tyyppihyväksynnän mukaisesti. Jäykistävän rakenteen 

tyyppihyväksyntä löytyy tämän oppaan osasta ‘Hyväksynnät 

ja rakennekuvat’.

Ääneneristävyys

Tiiviin koostumuksensa ansiosta tuulensuojakipsilevy parantaa 

ulkoseinärakenteen ääneneristävyyttä. Parannuksia voidaan 

tehdä esim. liikennemelua vastaan. 

Levyjen asennus ja kiinnitys

Tuulensuojalevyt voidaan kiinnittää puu- tai metallirunkoon. 

Rungon koolausväli voi olla korkeintaan k600. Tuuletusraon 

tulee olla 20-40 mm leveä ja sen tulee jatkua avoimena 

perustuksista räystäälle. Esimerkiksi vaakalaudoituksen taakse 

tulevat naulauspuut kiinnitetään runkotolppiin tuulensuojale-

vyn lävitse naulaamalla. Näin tuuletusväli jatkuu avoimena 

alhaalta perustuksilta räystäälle saakka. 

Levyjen kiinnittämiseen käytetään korroosiosuojattuja ruuveja, 

nauloja tai hakasia. Kun levyjä käytetään rakennuksen rungon 

jäykistämiseen, levyt kiinnitetään tyyppihyväksynnän mukaisin 

kiinnikkein.

Tuulensuojalevyn kiinnityslista 

Tuulensuojalevyn kaikkien levysaumojen tulee olla tii-

viitä. Niissä tapauksissa kun tuulensuojalevyt asenne-

taan pystyasennossa vaakarunkoon, levyn pitkät reunat 

jäävät ilman tukea. Tällöin ilman tukea olevissa levys-

aumoissa käytetään kiinnityslistaa eli H-listaa. Jäykistä-

vässä seinärakenteessa jokainen levyreuna tulee olla 

ohjeiden mukaisesti kiinnitettynä runkoon.

Vaakarunko	-	pystylevytys.	Ilman	tukea	olevat	levysaumat.

Kiinnityslista	(H-lista)	Ilman	tukea	olevassa	pystysaumassa.

Kiinnikketyyppi		 Rankamateriaali	 Kiinnikekoko

Ruuvi Puu 3,9 x 32 mm

Ruuvi  Metalli 4,2 x 32 mm

Naula, leveäkantainen Puu 2,3 x 35 mm

Hakanen Puu Lankakoko 1,6x1,35 mm,         

  pituus/selän leveys 38mm/9,5mm
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1. Levyt asennetaan 5-15 mm päähän muista rakennusosista, kuten sokkelista tai kivirakenteisesta 
seinästä. Tällä tavoin estetään kosteuden siirtyminen muista rakennusosista levyyn.

2. Runkotolppien jakoväli on k 600, jolloin lämmöneristeet sopivat runkoväleihin tiiviisti. Levyt asen-
netaan tolppien ulkopintaan tiiviisti kiinni toisiinsa. Kaikkien saumojen alla on oltava tuki. Levyt 
kiinnitetään hakasilla, ruuveilla tai nauloilla. Levyt asennetaan siten, että levyn merkinnät jäävät 
seinän sisäpuolelle. 

3. Vaakajatkokset, joiden alla ei ole alustukea, tiivistetään H-listalla, levysauman alle sijoite-
tulla puurimalla tai peltikaistalla. Vaakalaudoituksen alle tulevat naulauspuut kiinnitetään 
runkotolppiin levyn lävitse, jolloin levyjen saumat tulevat samalla vahvistetuiksi.

6. Kiinnitys tehdään kuumasinkityillä nauloilla, ruuveilla tai hakasilla. Levyjä kiinnitettäessä puurun-
koon ei liittimien kanta saa mennä kartongin läpi. Naulojen pituus tulee olla vähintään 35 mm, 
ruuvien 32 mm ja hakasten 38 mm.

4. Levyt voidaan asentaa myös vaakarunkoon, jonka jakomitta on k 600. Muista jälleen, että levyn 
reuna on irti sokkelista. Pystysaumat voidaan tiivistää H-listalla, levysauman alle sijoitetulla puu-
rimalla tai peltikaistalla.  

5. Kiinnitysvälit pysty- ja vaaka-asennuksen kesken ovat samat. Levyn reunoilla hakasilla ja nauloilla 
150 mm ja keskellä 200 mm. Ruuveilla vastaavasti reunoilla 200 mm ja keskellä 300. Kiinnikkei-
den vähimmäisetäisyys kartongin reunasta 10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm.

Asennusohjeita

RAKENNUSLEVYT • Tuulensuojakipsilevy 
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Saneerauskipsilevy KS6

Saneerauslevy KS 6

Knauf Saneerauslevy KS 6 on tarkoitettu puu- ja kiviseinien sekä katto-

jen pintakorjauksiin ja uusien pintamateriaalien pohjaksi. Vanhan ver-

houksen poistaminen saattaa olla työlästä, ja näin ollen kustannukset 

saattavat nousta korkeiksi. Saneerauslevy voidaan kiinnittää suoraan 

vanhan, tasaisen pinnan päälle. Uusi levytys nopeuttaa ja yksinker-

taistaa saneeraustyötä sekä parantaa paloturvallisuutta, ääneneristä-

vyyttä, lämmöntiiviyttä ja viihtyisyyttä.

Saneerauskipsilevy on kartonkipintainen, 6,5 mm vahvuinen raken-

nuslevy, jonka kipsiydin on vahvistettu lasikuidulla. Levyssä on reuna-

ohennus saumausta varten. 

Levykoko:  6,5 x 1200 x 2700 mm

Neliöpaino:	 5,9 kg/m2

Saneerauskipsilevy KS6 asennus - Kiviseinät (tiili-, betoni-, 

kevytbetoni- ja harkkoseinät)

Seinäpinnasta poistetaan ensin irtonainen ja rapautunut aines. Irto-

nainen kerros löytyy helposti koputtelemalla seinäpintaa. Ontto tai sel-

västi muusta seinästä eroava ääni kertoo pinnoitteen olevan todennä-

köisesti irti. Pinta puhdistetaan pölystä ja maalatut pinnat puhdistetaan 

sopivalla pesuaineella.

Levyt kiinnitetään liimalla tai laastilla. Tarvittaessa levyt tuetaan laastin 

tai liiman kuivumisen ajaksi. Kevytbetoni- ja harkkoseinissä levyt tue-

taan nauloilla, betoni- ja tiiliseinissä lyöntitulpilla. 

Levy on tarkoitettu erityisesti kevytremon-

tointiin. Koska levy myötäilee vanhaa 

alustaansa, sillä ei voi oikaista seiniä. 

Kun seinän muotoa halutaan oikaista, 

suositellaan 13 mm sisäverhouskipsile-

vyn ja tarvittaessa rimoituksen käyttöä.

Puuseinät

Vanhan seinän verhousta ei ole välttämätöntä repiä pois vaan suurem-

mat epätasaisuudet ja repeämät korjataan. Maalatut pinnat puhdis-

tetaan liasta ja rasvasta pinnoitteelle soveltuvalla pesuaineella. Levyt 

kiinnitetään ruuveilla, nauloilla, liimalla tai laastilla. Ruuveilla ja nauloilla 

kiinnitysvälit ovat levyn reunoilla 200 mm ja keskellä 300 mm. Käytettä-

essä liimaa tai laastia kiinnityksessä, liimatyypiksi soveltuu kipsilevyjen 

kiinnittämiseen soveltuva rakennusliima ja laastityypiksi saneeraus-

laasti. Laasti levitetään pienihampaisella laastikammalla levypinnalle. 

Liima- ja laastikiinnityksissä levyt tuetaan tarvittaessa liiman tai laastin 

kuivumisen ajaksi.

Kiinniketyyppi	 Yksinkertainen	levytys	 Kaksinkertainen	levytys

Ruuvi 32 x 3,9 mm 45 x 4,2 mm

Naula, kanta Ø 7 mm 35 x 2,5 mm 45 x 2,5 mm
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Märkätilakipsilevy KH 13

Märkätilakipsilevy on märkätilojen seinärakenteisiin tarkoitettu 

rakennuslevy. Levy on ominaisuuksiltaan luja ja jäykkä, erikois-

kovaa kipsilevyä vastaava. Täten se antaa hyvän pohjan vede-

neristykselle. Märkätilakipsilevy soveltuu uudisrakentamiseen sekä 

korjausrakentamiseen ja sitä voidaan käyttää pientalojen sekä 

rivi- ja kerrostalojen asuntokohtaisissa märkätiloissa sekä veden-

käytöltään näihin verrattavissa tiloissa. Uimahalleissa ja yleisissä 

märkätiloissa sen käyttö ei ole sallittua.

Märkätilakipsilevy on kartonkipintainen ja sen kipsiydin on erikoiskä-

sitelty kosteuden kestävyyden parantamiseksi ja vedenimeytymisen 

pienentämiseksi. Levyssä on reunaohennus vedeneristysnauhoitusta 

varten. Levytetty pinta vedeneristetään sertifioidulla vedeneristejär-

jestelmällä vedeneristevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Leveys: 1200 ja 900 mm

Pituus:  Varasto- ja erikoismitat valmistajan mukaan

Paksuus: 12,5 mm

Paino:  11,7 kg/m2

Vedenimeytyminen: ≤ 10 p-% (2 tunnin aikana)

Asennus ja työstö

Levyt asennetaan runkorakenteeseen 

kuten Knauf Erikoiskova kipsilevy KEK 

13. Rankajako märkätiloissa on k400 

(900 mm leveät levyt k450). Tehtäessä 

märkätilan puolelle kaksinkertainen 

levytys, runkorakenteessa sallitaan 

rankajako k600. Levyjä työstetään 

kuten kipsilevyjä yleensä eli leikkaa-

malla etupuolen kartonkiin puukolla 

viilto, taittamalla levy ja viiltämällä 

kartonki levyn taustapuolelta.

Levyt kiinnitetään puu- tai metallirun-

koon EK-ruuveilla. Märkätilan sei-

nien vedeneristystyö tehdään VTT:n 

sertifioiman vedeneristysjärjestelmän 

mukaisesti.

Lisätietoja märkätilan tuotteista ja 

rakenteista tämän tuotekäsikirjan kap-

paleessa Märkätilat.



44

Knauf Palonsuojalevy KPS 15

Knauf Palonsuojalevy KPS 15 on normaalia KN 13 –sisäverhouslevyä 

paksumpi ja painavampi rakennuslevy. Palonsuojalevyä KPS 15 voi-

daan käyttää kaikissa rakenteissa, joiden palonkesto-ominaisuuksia 

ja paloturvallisuutta halutaan parantaa. Soveltuvia käyttökohteita ovat 

kaikki puu- ja teräsrunkoiset kantavat sekä ei-kantavat seinärakenteet 

kuten myös väli- ja yläpohjarakenteet. 

Koostumus

Knauf Palonsuojalevy KPS 15 on kartonkipintainen rakennuslevy, 

jonka ydin koostuu lasikuidulla ja erikoissavella vahvistetusta kipsistä. 

Pitkiltä sivuiltaan levyt on reunaohennettu. Palonsuojalevy kuuluu 

rakennusmateriaalien paloluokitusluokkaan A2-s1,d0. Rakennusmate-

riaaleja koskevan päästöluokituksen mukaan tuote kuuluu parhaaseen 

M1-luokkaan.

Levykoko:  15 x 900/1200 x 2700/3000 mm

Neliöpaino:	 14 kg/m2

Tiheys:	 n. 930 kg/m3

Pakkauskoko:	 24 kpl/nippu (1200), 30 kpl/nippu (900 mm)

Palonsuojalevy KPS 15 - Asennus ja työstö

Palonsuojalevyjä KPS 15 työstetään kuten normaaleja Knauf kipsikar-

tonkilevyjä: Kartongin etupuolelle leikataan viilto puukolla tai pieni-

hampaisella sahalla, levy taitetaan ja lopuksi katkaistaan viiltämällä 

kartonki takapuolelta. 

Levyt kiinnitetään puu- tai metallirunkoon EK-ruuveilla. Metallirankaan 

kiinnitettäessä ruuvin tulee olla vähintään 10 mm pidempi kuin kipsi-

levyn/kipsilevykerroksen paksuus. Puurunkoon kiinnitettäessä ruuvin 

pituuden tulee olla vähintään 25 mm pidempi kuin kipsilevyn/-levy-

kerroksen paksuus.

Palonsuojalevy on normaalia kipsilevyä painavampi, joten sen nos-

tossa ja asennuksessa suositellaan käytettävän kantokahvoja ja kone-

vuokraamoista vuokrattavia levyhissejä.

Palonsuojakipsilevy KPS 15
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Pintakäsittely

KPS 15 Palonsuojalevyllä tehdyt seinä- ja kattopinnat sauma-

taan, tasoitetaan ja käsitellään samalla tavalla kuin normaali- 

ja erikoiskovakipsilevyistä tehdyt seinäpinnat. Valmis pinta 

voidaan pinnoittaa kuten muutkin kipsilevyt.

Palonsuojaus

Levyn palonkesto-ominaisuudet perustuvat kiteen sisältämään, 

siihen kemiallisesti sitoutuneeseen kidevesipitoisuuteen. Paloti-

lanteessa kipsin sisältämä kidevesi höyrystyy, jolloin se kulut-

taa runsaasti lämpöenergiaa. Höyrystyvä kidevesi osallistuu 

palonsuojaukseen rajoittaen paloa ja hidastaen sen leviämistä. 

Näin ollen lämpötila pysyy +100° C:ssa kunnes kidevesi on 

höyrystynyt. 

Normaalisti kideveden vapautuessa kokonaan kovassa kuu-

muudessa kipsiytimen rakenne muuttuu ja kipsilevyn rakenne 

saattaa kutistua, haljeta ja murentua. Erityisen koostumuksensa 

vuoksi palonsuojalevy kutistuu palotilanteessa vähemmän ja 

säilyttää muotonsa kideveden höyrystymisen jälkeenkin parem-

min kuin normaali kipsilevy.

Ruuvikiinnitys

Ruuvien etäisyys kartonkireunasta on vähintään 10 mm ja lei-

katusta reunasta vähintään 15 mm.

Ruuvausetäisyys levyn keskellä on 300 mm ja levyn reunoilla 

200 mm. Kaksoislevytettäessä alempi levy voidaan kiinnittää 

seinärunkoon ruuvijaolla k600. On kuitenkin huomattava, että 

käytettäessä levyjä suojaverhouksena, molempien levykerrok-

sien ruuvausetäisyys tulee olla levyn reunoilla k200 ja keskellä 

k300. 

Kattolevytyksissä levyn koolausväli on k400. Ruuvausjako on 

levyn reunoilla k200 ja keskellä 300 mm. Kaksoislevytettäessä 

molemmilla levykerroksilla on sama kiinnitysväli.

Ruuvipituudet (paloluokitellut rakenteet)

Runkomateriaali	 Alempi	levy	 Pintalevy

Puu 45 mm 55 mm

Teräs 35 mm 51 mm
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Lattiakipsilevy KL 15

Knauf Lattiakipsilevyllä KL 15 rakennetaan kestävä ja jäykkä lattiara-

kenne. Lattiakipsilevy on tarkoitettu ala- ja välipohjiin sekä vanhojen 

lattioiden korjaamiseen. Lattia voidaan pinnoittaa lähes kaikilla ylei-

sesti käytetyillä materiaaleilla. KL 15 lattiakipsilevyllä parannetaan 

myös rakenteen palonkestävyyttä.

Levykoko:  15 x 900x 2400 mm

Paino:	 16.8 kg/m2 (36,3 kg/levy)

Tiheys:	 n. 1100 kg/m3

Pakkauskoko:	 40 kpl/nippu

Koostumus

Knauf Lattiakipsilevy KL 15 on kartonkipin-

tainen rakennuslevy, jonka ydin koostuu 

lasikuituvahvisteisesta kipsistä. Lattialevyn 

reunamuoto on suora. Tuote kuuluu materi-

aalien päästöluokkaan M1.

Lattiarakenteen lujuus

Knauf-kipsilevylattian lujuus on tutkittu labo-

ratoriokokein. Kokeissa selvitettiin saneeraus-

laastilla kiinnitettyjen lattiakipsilevyjen (2x15 

mm) taivutusjäykkyys ja kuormituskestävyys, 

kun koekuormituksena oli pistekuorma. 

Kokeiden mukaan lattian murtokuorma on 

610 kg ja taipuma 150 kg:n kuormalla 0,75 

mm. Taipumaa määritettäessä voidaan hyö-

dyntää oheista voimasiirtymä kuvaajaa.

Q
k
 [kN]

w [mm]

Lattiakipsilevy KL 15



47

RAKENNUSLEVYT • Lattiakipsilevy KL 15

Välipohja

Kipsilevylattia voidaan rakentaa puu- tai teräskannatteisen 

rakenteen sekä myös vanhan lattian päälle. Pääkannattajien 

k600 päälle tehdään harvalaudoitus tai metalliorsitus, k300. 

Kannattajien väli täytetään pehmeällä eristevillalla, mikä 

parantaa rakenteen ääneneristävyyttä.

Uiva lattia

Levyrakenteinen uiva lattia edellyttää aina suoraa ja tasaista 

alustaa. Oikaisu tehdään tasoitteella, kevytsoralla tai kuivalla 

hiekalla. Kosteuden nousu rakenteessa estetään tarvittaessa 

kosteussululla. Eristemateriaali asennetaan huolellisesti alus-

taansa saumat tiivisti toisiaan vasten. Eristemateriaalin on 

oltava kuormitusta kestävä.

Lautalattia

Kun lautalattia on kulunut, voidaan sen päälle asentaa lattian 

jäykkyydestä ja kunnosta riippuen kaksin- tai yksinkertainen 

levykerros, joka sitten pinnoitetaan. Jos lautalattia on voimak-

kaasti kulunut tai epätasainen, se oikaistaan lattiatasoitteella 

ennen levytystä.

Levyjen asennus ja kiinnitys

Ensimmäisen levykerroksen levyt kiinnitetään harvalaudoituk-

seen ruuvein, nauloin tai hakasin. Levyn jatkos tulee tehdä 

laudoituksen kohdalle, ja levyjen saumakohtien on limityttävä 

aina vähintään 300 mm. Toinen levykerros kiinnitetään ensim-

mäisen levykerroksen päälle laastilla (saneerauslaasti) tai 

liimalla (parketti- ja saneerausliima), jolla varmistetaan levy-

kerrosten riittävä tartunta toisiinsa. Jako tehdään siten, ettei-

vät ensimmäisen levykerroksen saumat osu kohdakkain toisen 

levykerroksen saumojen kanssa. Levyt asennetaan tiukasti, ja 

ruuvien tulee kiinnittyä molempien levykerrosten läpi harvalau-

taan saakka. Ruuvikoko ≥45 mm ja menekki noin 5 kpl/m2.

Uivaa lattiaa tehtäessä päällimmäinen levykerros kiinnitetään 

alempaan levykerrokseen myös laastilla tai liimalla. Liima-aine 

levitetään ainoastaan yhden levyn kokoiselle alueelle kerrallaan. 

Levy kiinnitetään välittömästi paikalleen ja kävellään levyn yli 

tartunnan varmistamiseksi. Levyt kiinnitetään alimmaiseen levy-

kerrokseen ruuvaten kaksoiskierteisillä EK-ruuveilla 29 mm.

Ruuvattaessa levyä epätasaisen alustan päälle käytetään 

tiheämpää ruuvausta riittävän laasti/liimatartunnan aikaan-

saamiseksi.

Lattialämmitys

Kannattimien varaan tehtävään lattiarakenteeseen voidaan 

asentaa lattialämmitys joko lämmitysputkella tai –kaapelilla. 

Keskimmäinen levykerros tehdään levysuikaleista, jotka kiinni-

tetään alustarakenteeseen ruuveilla tai liimaamalla. Suikalei-

den välinen uraleveys on vähintään 3 x lämmitysputken/-kaa-

pelin halkaisija. Lämmitysputket tai -kaapelit asennetaan uran 

pohjalle, keskiosaan, jonka jälkeen ura täytetään huolellisesti 

juoksevaksi ohennetulla, kiviainespohjaisella laastilla tai tasoit-

teella. Lopuksi  kiinnitetään päällimmäinen levykerros laastilla 

ja ruuvaamalla. 

Pintamateriaali

Lattia voidaan pinnoittaa lautaparketilla, kokolattiamatolla, 

muovimatolla, keraamisilla ja kivilaatoilla.

HUOM! Lattiarakenteista ja lattialämmitysratkaisuista lisätie-

toja kappaleessa Kipsilevylattiat (sivu 154).
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Saumaus ja pintakäsittely

Hyvin tehtyjen pintatöiden edellytyksenä on, että alusta on 

riittävän tasainen, puhdas ja kuiva. Kipsilevyillä ei pystytä 

peittämään tai korjaamaan alustan virheitä, joten alustan tulee 

olla tasainen jo ennen niiden asennusta. Tasoitusten tekemi-

selle ja eri kerrosten kuivumiselle tulee varata riittävästi aikaa 

töitä suunniteltaessa. Kun nämä asiat otetaan huomioon kipsi-

levyistä saadaan saumattomia pintoja.

Valmistelevat työt

Varmista ennen saumaamista, että levyt ovat kuivia ja tuke-

vasti runkoon kiinnitettynä. Tasoitettavan sauman ja pinnan on 

oltava pölytön. Tasoitemassa sekoitetaan valmistajan antamien 

ohjeiden mukaisesti. Alustan epätasaisuuden ja sille asetettu-

jen tasaisuusvaatimusten mukaan alusta tasoitetaan joko osit-

tain tai kokonaan. Jos ruuvinkannat ovat ylhäällä ruuvaa ne 

vähintään pintakartongin tasoon. Ennen saumausta on raken-

nuksen lämpötilan oltava +10 C vähintään kahden viikon ajan.  

Saumaus

Kipsilevytyksen reunaohennetut saumat tasoitetaan levittämällä 

tasoitetta saumaan ja painamalla tasoitteeseen kartonkisau-

manauha. Saumanauhan päälle levitetään uusi kerros tasoi-

tetta, jolloin nauha jää tasoitteen sisään. Ylipursuava tasoite 

levitetään lastalla (leveys 100 mm) nauhan päälle. Saumakoh-

taa vedetään lopuksi lastalla siten, että mahdolliset ilmakuplat 

tulisivat nauhan alta pois. Liian vähäinen saumatasoitemäärä 

saattaa aiheuttaa saumanauhan irtoamisen. Suorareunaisten 

levyjen saumoissa sauman molemmin puolin levitetään vähin-

tään 200 mm leveä tasoitekerros. Kolojen ja syvennysten 

tasoituksessa tasoite levitetään ja tasataan teräslastalla syven-

nyksen reunojen tasoon. 

Sauman viimeistelytyö tulee tehdä huolella, jotta saumakohta 

saadaan häivytettyä eikä tule näkyviin viistovalaistuksessa 

(esim. viereisen seinän ikkunasta tuleva valo). Sauma hiotaan 

hiomapaperilla (K 100-120) tasoitekerroksen kuivuttua. Hio-

mispöly poistetaan ennen seuraavaa tasoituskerrosta. Saumat 

hiotaan siten, ettei kartonkipinta nukkaannu eikä vaurioidu. 

Sauma on valmis kuivumisen ja hionnan jälkeen. Tarvittaessa 

pinta ylitasoitetaan tai silotetaan vielä kolmannen kerran 

leveämmältä alueelta. Työvälineet puhdistetaan vedellä työn 

päätyttyä.

Paras saumaustulos saadaan kun levysaumat ovat puskussa 

toisiaan vasten. Jos levysaumaan jää suuri tasoitettava rako, 

se saattaa kertatäyttönä tehtynä aiheuttaa kutistumishalkea-

mia. Tämän vuoksi isommat saumattavat raot tulee saumata 

useampaan kertaan.

Saumauksen	työvaiheet:

1 Ensimmäinen saumatasoitekerros
2 Kartonkisaumanauhan asennus   
 tasoitteeseen
3 Kuivuminen
4 Toinen tasoitekerros
5 Kuivuminen
6 Pintatasoitus

1
2

4
6

250 mm

450 mm
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Ulkokulmien ja liittymäkohtien saumaus

Ulkokulmissa käytetään kartonki- ja metallivahvisteista sau-

manauhaa tai kulmasuojalistoja kestävyyden parantamiseksi. 

Kartonkisaumanauhaa käytettäessä nauha taitetaan nauhan 

taitekohtaa myöden ja painetaan tasoitteeseen. Nauhan alta 

pursuava tasoite levitetään nauhan päälle. Kuiva sauma hio-

taan ja ylitasoitetaan tarvittaessa. 

Leikatun reunan viistäminen

Levyn leikattu reuna viistetään ennen puskuasennusta. Tällöin 

saadaan kartonkijäysteet poistettua levyreunasta ja saumata-

soite saadaan pysymään saumassa paremmin. Saumatasoite 

levitetään leveälti tasaiseksi. 
Saumatasoitteeksi suositellaan Knauf Uniflott –saumatasoitetta. 

Se soveltuu myös ruuvin kantojen ja kolojen paikkaukseen 

sekä kipsipohjaisen laastin pintatasoitukseen. Kipsipohjaisena 

tuotteena se on vähemmän kutistuvaa sementtipohjaisiin tuot-

teisiin verrattuna. Knauf kipsilevyjen saumaus- ja tasoitustyössä 

voidaan käyttää myös muita sauma- ja pintatasoitteita, jotka 

tasoitevalmistajan mukaan soveltuvat kartonkipintaisten kipsi-

levyjen saumaukseen ja tasoitukseen. Saumaustyövaiheessa 

noudatetaan Knauf Tuotekäsikirjan sekä saumatasoitevalmista-

jan ohjeita. Tasoitetuotteita käytetään tasoitevalmistajan ohjei-

den mukaisesti.

Saumauksessa käytetään kartonkisaumanauhaa, joka estää 

rakenteen luonnollisesta liikkumisesta aiheutuvien, pienempien 

hiushalkeamien näkyviin tulemisen. Lasikuitunauhaa ei suosi-

tella käytettävän kipsilevyjen saumanauhana, koska sen käyttö 

tuo hiushalkeamat helpommin pintaan nauhan verkkomaisuu-

den takia.

Saumanauhan tulee olla asennettaessa hieman kostea, koska 

kuiva saumanauha imee saumatasoitteessa olevan veden ja 

muodostaa alleen ilmapusseja. Saumanauha kostutetaan säi-

lyttämällä se kosteassa tilassa tai kostuttamalla se kevyesti 

ennen asennusta.

RAKENNUSLEVYT • Saumaus ja pintakäsittely
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3. Levitä tasoite saumaan. Paina saumanauha tasoitteeseen (esim 50-75 mm teräslastalla). Levitä 
nauhan alta pursuava tasoite nauhan päälle.

1. Levitä saumatasoite aivan levypintaa myöten niin, että naulan, ruuvin tai kolhun aiheuttama pai-
nauma täyttyy.

2. Työmaalla syntyneet pienet kolhut ja reiät voidaan tasoittaa myös saumatasoitteella. Käytä leveää 
lastaa ja vedä reunoja myöten.

4. Levitä nauhan päälle lisää tasoitetta ja tasoita se levypintojen tasoon leveällä lastalla. Tasoitetta 
levitetään ohuin kerroksin ja mahdollinen uusi kerros edellisen kuivuttua.

5. Suorissa levyreunoissa saumannauhan kiinnittämisen jälkeen levitetään nauhan molemmille puolin 
väh. 200 mm leveä tasoitekerros. Tämä häivyttää levyreunan saumakohtaan syntyvän kohouman. 
Käytä leveää lastaa.

6. Saumaa nurkat ja seinän/katon liittymät kartonkisaumanauhalla ja saumatasoitteella. Levitä ensin 
tasoitetta. Saumanauha taitetaan 90° kulmaan ja painetaan tasoitteeseen. Levitä pursuava tasoite 
nauhan päälle. Lopuksi ylitasoitus ja siloitus.
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8. Jos levysauma on suora (sahauksesta johtuen), viistä sen reunaan pieni viiste. Näin kartonkijäys-
teet saadaan pois ja saumaaminen on helpompaa.

7. Ulkokulmat saumataan joko kartonkisaumanauhalla tai metallisella kulmasuojalla (asennetaan 
tasoitteen yhteydessä). Metallivahviste tulee seinään päin.

10. Pintakäsittely ja pinnoitukset. Saumauksen ja pintakäsittelyjen jälkeen on tärkeää huolehtia 
riittävästä lämmöstä ja ilmanvaihdosta. Rakenteista poistuu kosteutta ja lisäksi tasoitteissa ja 
maaleissa oleva vesi lisää haihtuessaan entisestään kosteuden määrää. 

9. Jos levyssä on painaumia, lohkeamia tai hammastuksia, voidaan ne korjata ylitasoittamalla. Levitä 
tasoitetta leveällä lastalla koko korjattavan alueen yli. Varo levittämästä liian paksuja kerroksia.

RAKENNUSLEVYT • Saumaus ja pintakäsittely
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Pintakäsittely ja pinnoitus

Pintatyöt ovat aina näkyviin jääviä työvaiheita, minkä vuoksi 

niiden huolelliseen tekemiseen ja valmiin työn hyvään laatuun 

kannattaa panostaa. Ennen pintatöiden aloitusta tulee varmis-

taa, että käsiteltävä alusta on riittävän tasainen, puhdas ja 

kuiva. Pintamateriaaleilla ei yleensä voida peittää tai korjata 

alustan virheitä. Jos alusta ei vastaa pintamateriaalin vaati-

muksia, tulee alusta korjata ennen työn aloittamista. Kartonki-

pintainen kipsilevy on valmis maalattavaksi ilman pohjustusta. 

Tapetoitava pinta voidaan pohjamaalata, jotta kittausten sävy-

erot eivät näy läpi tapetoinnista. Jos tapetteja joudutaan myö-

hemmin uusimaan ja poistamaan, helpottaa pohjamaalattu 

pinta huomattavasti tätä työtä. 

Valmistelevat työt

Saumat ja ylitasoitukset hiotaan ennen pinnoitusta esim. kui-

vahiontapaperilla nro 120 ja 150. Tarvittaessa pinnat pohja-

maalataan. Maalaustyössä valmiiksi maalatut pinnat, asenne-

tut kalusteet ja lattiapinnat suojataan.

Tapetointi

Tapettiliisterin paksuus määräytyy alustan ja tapetin paksuu-

den mukaan: mitä paksumpi tapetti ja huokoisempi alusta, sitä 

paksumpi liisteri. Kartonkipintaisen kipsilevyn tapetointiin suo-

sitellaan palstoittuvaa tapettia (pintakerros voidaan poistaa 

ennen uusintatapetointia). Tapetoinnissa noudatetaan tapetti-

valmistajan asennusohjeita. 

Levy- ja tasoitepinta suositellaan pohjamaalattavan ennen 

tapetointia. Tämä helpottaa mahdollista myöhemmin tehtävää 

seinän uudelleentapetointia. Tapetointityössä työskentelyläm-

pötila tulee olla noin +18 - +20 °C. Ilman kosteus ei saa ylittää 

80 % (RH). 

Tapetoinnin suoruuden varmistamiseksi jokaisen seinän ensim-

mäisen vuodan suoruus tarkistetaan luotilangan avulla. Tapet-

tien värisävyt voivat vaihdella eri erissä. Tapetteja tilattaessa ja 

vastaanotettaessa on syytä varmistaa tapettirullien valmistus- ja 

painosnumero siten, että samaan tilaan tarvittavat tapetit ovat 

kaikki samasta erästä. Lasikuitukangasta käytetään kovalle 

kulutukselle alttiiksi joutuvissa seinissä.

Maalaus

Ennen maalausta levypinnasta poistetaan irtonainen lika, pöly 

yms. Saumat ja ylitasoitukset hiotaan. Sähkörasioiden kannet 

yms. poistetaan maalauksen ajaksi, jolloin reunarajaus jää 

kannen alle. Huoneen maalaaminen aloitetaan katon ja sei-

nien sekä seinien ja lattian rajapinnoista, valaisimien kohdista 

jne. Rajaukset maalataan sen kokoisilta alueilta, että rajapin-

nat eivät ehdi kuivua ennen viereisten pintojen maalausta. 

Katto maalataan ennen seiniä. Maalaukseen suositellaan 

lateksimaaleja ja vaativiin olosuhteisiin alkydimaaleja. 

Maalaustöille suositeltava lämpötila on +16 – +22°C. Maalat-

tavan pinnan tulee olla kuitenkin vähintään + 5°C ja ilmankos-

teuden alle 80 % (RH). Maalaustöiden olosuhteisiin vaikuttavat 

käytettävät maaliaineet. Vaadittavat olosuhteet saadaan sel-

ville maalien tuoteselosteista. 

Kokonaan tasoitus

Tasoite voidaan levittää massaruiskulla, jos tasoitettavaa pintaa 

on paljon. Ruiskutuksen pinta tasataan voimakkaasti alustaan 

painaen ja samalla poistetaan seinästä ylimääräinen tasoite. 

Tasauksen jäljet, kulmat ja nurkat hiotaan käsihiomakivellä ja 

hiontapöly poistetaan, sillä pintaan jäävä pöly heikentää seu-

raavien kerroksien tartuntaa. Käsintasoitus tehdään kahdessa 

vaiheessa. Ensin vedetään tasoite pintaan ja toisella kerralla 

se tasoitetaan. Kukin seinä tehdään kokonaisena työvaiheena, 

ettei seinän keskelle jää työsaumoja. 
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Knauf Readygips
Knauf Readygips on käyttövalmis pastamainen saumatasoite kipsilevyjen 

saumaukseen ja ylitasoitukseen. Se soveltuu käytettäväksi myös 

kipsirappauspintojen, betonin ja kevytbetonin ylitasoitukseen. Notkean 

koostumuksensa ansiosta saumatasoitteella on  hyvät työstöominaisuudet. 

Se voidaan levittää myös tasoiteruiskulla.

Tekniset	tiedot	Knauf	Readygips

Menekki:	 -	saumatasoitus: n. 0,4 kg/m2 

 - paikkaus: n. 0,5 kg/m2 

 - ylitasoitus: n. 1,5 kg/m2/mm

Olosuhteet:	 Työskentelytilan ja alustan lämpötila ≥ +10°C

Pakkauskoot:	 20 kg astia / 25 kg säkki

Säilytys:		 Kuivassa ja viileässä. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa valmistuksesta.

RAKENNUSLEVYT •  Knauf Saumatasoitteet

Knauf Uniflott
Knauf Uniflott on kipsipohjainen, veteen sekoitettava saumatasoite. Uniflott 

saumatasoitetta käytetään reunaohennetun kipsilevyn saumaamiseen 

kartonkisaumanauhan kanssa. Kipsipohjaisen saumatasoitteen etuna on 

kutistumattomuus. 

Tekniset	tiedot	Knauf	Uniflott

Sekoitussuhde:	 2 osaa laastia ja 1 osa vettä

Työstöaika:		 noin 45 min 

Kuivumisaika:	 noin 2 vrk maalattavaksi

Menekki:	 0,3 – 0,5 kg/m2

Olosuhteet:	 Työskentelytilan ja alustan lämpötila ≥ +10°C

Pakkauskoot:	 25 kg säkki

Säilytys:		 Kuivassa ja viileässä. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa valmistuksesta.


