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teräsrakenteissa toteutuu
vaivattomasti Fireboardilla.

Kaadot kuntoon  
kylpyhuoneissa uudella 
työmenetelmällä.
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valitsi Solo-akustiikkalevyt
alakattojen materiaaliksi.

teeMa: aKustiiKKa

Kipsimassa ja 
lattialämmitys
arvokohteen 
peruskorjauksessa



Gipsolution on Knauf Oy:n sidos-
ryhmälehti, joka ilmestyy kolme kertaa 
vuodessa.  Lehtien näköisnumerot 
löytyvät myös internetistä, osoitteesta 
www.knauf.fi

Lehti on painettu 
ympäristöystävälliselle 
paperille.

Knauf on yksi Euroopan suurimmista 
rakennusmateriaalivalmistajista, jolla on 
toimintaa maailmanlaajuisesti. Knaufil-
la on yli 150 tuotantolaitosta ja 22 000 
työntekijää. 
 
Knauf-nimi tulee yrityksen vuonna 1932 
perustaneelta perheeltä. Knauf toimii 
edelleen perheyrityksenä, joka valmistaa 
ensisijaisesti kipsilevyjä ja kipsituotteita, 
kalkkia, kalkkikiveä ja lämmöneriste- 
materiaaleja. Tuotteita markkinoidaan 
ja toimitetaan kaikissa Euroopan maissa 
sekä useissa maissa Euroopan ulkopuo-
lella. Suomessa Knauf valmistaa kipsi- 
levyjä Kankaanpään tehtaalla.

Knauf Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat 
kipsikartonkilevyt, kipsipohjaiset laastit 
ja lattiamassat, Danoline-akustiikkalevyt, 
Aquapanel-sementtilevyt,   Heradesign- 
puumagnesiittilevyt, teräsrangat, tarkas-
tusluukut sekä laastipumput ja -sekoitta-
jat. 
 
Ympäristö ja laatu ovat toimintamme kivi- 
jalkoja. Ympäristö- ja laatusertifikaatit 
ohjaavat kaikkea tekemistämme. 

Lisätietoja
www.knauf.fi

"Musiikkitalon pitää soida"

s. 6–7

Sisällys

Äänimaailma haussa
Akustiikka on hieman kuin viinin maistelua

Musiikkitalo on kulttuurimonumentti
Helsinki saa syyskuussa akustisesti oikein toimivan konserttisalin

Peruskorjausta pieteetillä
Ravintola Pinella on osa turun kansallismaisemaa

Akustiikkalevystä arkkitehtuuria
Väriä, valoa, struktuuria - akustiikkalevy toimii myös visuaalisena  
elementtinä

Käsityötä kaarevan katon alla
Huikaisevan korkean katon alla, Suomen Puuvenekeskuksessa entisöi-
dään vanhoja purjeveneitä. Kaikua ja hälyä tilassa ei kuulu - siitä pitää 
huolen Heradesign-akustiikkalevy.

Luksusristeilijän matkassa
Miten yhdistää paloturvallisuus huippuluokan sisustusvaatimuksiin?
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Niin tila vastaa kuin sinne 
huudetaan? – toivottavasti ei. 
AkustiikAn jA äänen hallinnan merkitys tilasuunnittelussa on viime aikoina noussut  
yhä tärkeämpään rooliin. Aikanaan se oli merkittävää vain konserttisaleissa ja vastaavissa ti-
loissa. Avotoimistojen aikakaudella akustiikka tuli tärkeäksi osaksi toimitilasuunnittelua. Tänä 
päivänä äänen hallinta on jo useasti mukana asuntorakentamisessakin. Kun huoneakustiikka 
on kunnossa, se on huomaamaton. Puhe kuuluu selkeänä, musiikki toistuu luonnollisena, häi-
ritseviä tekijöitä ei ole havaittavissa. Mutta kun huoneakustiikka ei toimi, sen huomaa ja kuulee 
maallikkokin omilla korvillaan. 

 Luonnossa moni asia on harmoniassa, niin myös akustiikka. Lintujen laulu, 
tuulen suhina puissa, laineiden liplatus rantakivikossa, jopa jyrisevä ukkonen – 

luontoäidin akustiikkasuunnittelija on ottanut äänet haltuunsa. Miksi emme 
tekisi samaa rakentamiemme tilojen suhteen? 

            Nykyisellä osaamisella ja laadukkailla akustiikkatuotteilla se on mah-
dollista, niin suurissa musiikkitaloissa kuin omassa asunnossammekin. 
Meillä kaikilla on oikeus ja mahdollisuus selkeään ja hyvään äänimaa-

ilmaan. Ja kyllä, luonnossakin kaikuu. Mutta ne paikat ovat niin harvinaisia, 
että niihin hakeudutaan ihan huvikseen huutelemaan ja kuuntelemaan, mitä kaiku 

vastaa.

Juhlatunnelmaa
Kaksikymmentä vuotta sitten huhtikuussa yrityksemme merkittiin kaupparekisteriin. Kan-
kaanpäässä kaadettiin metsää ja aloitettiin teollisuushallin rakentaminen kipsilevyjen tuotan-
toa varten. Palkkasimme ensimmäiset työntekijämme rakentamaan kyseistä teollisuushallia –
heistä moni on yhä Knaufilla töissä. Kaksikymmentä vuotta on pitkä aika, mutta yrityksemme 
on silti vielä nuori. Siinä ajassa kipsilevyjen valmistuksen höyhensarjalaisesta on kuoriutunut 
kipsipohjaisten rakennustuotteiden huippuammattilainen. 
 Aikanaan aloitimme kipsilevyistä; niitä oli aluksi saatavana jopa neljää erilaista tuotetta. 
Tänään olemme mukana sadoilla eri tuotteilla rakentamisen monilla osa-alueilla. Kipsilevyjen 
lisäksi rakennamme tuotteidemme ja järjestelmiemme avulla korkealuokkaisia ratkaisuja mm. 
julkisivuihin, akustiikkaan, märkiin tiloihin, palonsuojaukseen, lattialämmitykseen, tasoituk-
seen ja laivateollisuuteen. Olemme rakentaneet hyvän ja vankan pohjan, josta voimme pon-
nistaa uusiin haasteisiin ja tuoda markkinoille uusia innovatiivisia ratkaisuja. 
  Kiitos asiakkaillemme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan, yhteistyökumppaneillem-
me yhteisestä näkemyksestä ja työntekijöillemme aktiivisuudesta ja ammattitaidosta, niin 
niille jotka aloittivat kaksikymmentä vuotta sitten kuin myös kaikille myöhemmin mukaan 
tulleille. Olemme edelleen vahvasti suomalainen yhtiö, vaikka omistus Saksassa onkin. Kon-
sernimme yksi periaatteista, maassa maan tavalla, takaa että suomalaisuus on meille jatkos-
sakin yhtä tärkeää.

Hyvää syntymäpäivää kaksikymppiselle!

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

» Pääkirjoitus

GIPSOLUTION 1 /2011   |   3



Kotiteatterit ovat yleistyneet viime vuosina nopeasti, kun tek-
niikka on kehittynyt ja laitteistojen hinnat ovat laskeneet alle 
kipurajan. Kun laitteet on saatu hankittua, on vielä yksi haaste 
edessä: Miten suunnitellaan ja toteutetaan akustisesti oikea-
oppinen tila kotiteatterille? Asiaa kannattaa miettiä hetki, sillä 
perusasiat ovat varsin yksinkertaisia ja pienellä vaivannäöllä 
saadaan upea lopputulos – itse asiassa parempi elämys kuin 
oikeassa elokuvateatterissa.

TEEMA: Akustiikka

”kyllä kotiteAtteri-innostus nä-
kyy omassa työssäni selvästi, yhteydenottoja 
tulee paljon. Ihmiset kaipaavat tietoa, miten 
rakennetaan akustisesti toimiva kotiteatte-
ritila”, kertoo tuotepäällikkö John Suono, 
joka vastaa Knaufilla Heradesign-akustiikka-
levyistä.

 Kun on valittu laitteet ja kotona on tila 
kotiteatterille, miten edetään? Tarvitaanko 
suuria rakennustöitä ja paksua lompakkoa?
 ”Ei todellakaan. Kotiteatterin akustiikas-
sa on muutama perussääntö, jotka on hyvä 
ymmärtää. Tilassa saa olla lievää jälkikaiun-
taa, mutta äänen erottelevuus ei saa kuiten-

Heradesign-levyt voidaan kiinnittää monella 
eri tavalla. Tässä levyt on ruuvattu musta-
kantaisilla ruuveilla katossa kulkeviin puu-
rimoihin. Suurissa kohteissa levyt asennetaan 
paikoilleen yleensä Heradesignin omalla 
kiskojärjestelmällä. 

kaan kärsiä. Kotiteatteria suunniteltaessa 
matalien taajuuksien hallinta on usein suurin 
haaste. Matalat äänet saavat luonnollisesti 
toistua, mutta häiritsevä, rakenteissa kantau-
tuva kumiseva äänimaailma tulee eliminoi-
da”, sanoo John.  
 Kun tila on akustisesti oikein rakennettu, 

Tervetuloa nauttimaan hyvästä elokuvasta 
huolella suunniteltuun kotiteatteriin, jossa on 
tilaa noin 25 neliötä. Akustiikka on hallin-
nassa Heradesign-levyillä, kokolattiamatolla 
ja raskailla verhoilla. 

akustiikka kuntoon!
Kotiteatterin rakentamisessa on 
hallittava monta yksityiskohtaa
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Millainen on hyvä sisäakustiikka?

laitteiden ominaisuudet pääsevät parhaiten 
esille. Hienosäätö tehdään mm. kaiuttimien 
tarkalla kohdistuksella. Kotiteatterin minimi-
kooksi suositellaan 15 m2, mutta pienempiin-
kin tiloihin kotiteattereita on toki tehty.
 Akustisesti tavoitteena on tila, jossa ääni 
saa kaikua hieman, muttei kimpoilla. 

Katosta liikkeelle 
John neuvoo aloittamaan tilan rakentamisen 
katosta. Hyvä valinta on Heradesign-levy, 
joka on magnesiittisidonnainen puukuitu-

akustiikkalevy. Levy on akustisesti tehokas 
voimakaskuituisen pintarakenteen ja materi-
aalinsa ansiosta. 
 Heradesign on luonnontuote, josta ei 
irtoa haitallisia pienhiukkasia. Levy on visu-
aalisesti tyylikäs, ja helposti maalattavissa, jos 
vakiovärit eivät miellytä. Asentaminen sujuu 
vaivatta ja tarkasti viistereunan avulla. Levyllä 
on myös ilmankosteutta tasaava vaikutus si-
sätiloissa.
 Seuraavaksi on hyvä kiinnittää huomiota 
lattiaan. Pehmeä kokolattiamatto on varma 

valinta. Seinät eivät saa olla pintamateriaalil-
taan liian kovia, joten esimerkiksi raskas, poi-
mutettu kangas on hyvä ratkaisu.
 Katselukokemus viimeistellään sillä, että 
tila on kauttaaltaan tummasävyinen – näin 
heijastukset eivät häiritse ja vie huomiota.
 ”Akustiikka on hieman kuin viinin mais-
telu. Perusasioista ei kannata kiistellä, mut-
ta nyansseista voidaan olla perustellusti eri 
mieltä – kysymys on siitä, millaista äänimaa-
ilmaa haetaan”, muistuttaa John lopuksi. 

Akustiikkasuunnittelu on kokonaisuus, jossa yhdistyvät tilan 
käyttäjän tarpeet arkkitehdin, rakennesuunnittelijan, urakoit-

sijan ja akustiikkasuunnittelijan osaamiseen. Olennaista on 
se, että akustiikka huomioidaan alusta alkaen kaikessa 

suunnittelussa – ei pelkästään sisätilojen 
loppuvaiheen viimeistelyssä. 

”AkustiikkaosAAminen on mennyt 
viime vuosina valtavasti eteenpäin. Nyt 
ymmärretään asiat kokonaisuutena ja hah-
motetaan tavoitteet. Avotoimistojen yleisty-
minen ja esitystekniikan kehittyminen ovat 
olleet muutosajureita, ja myös rakennusma-
teriaalit ovat muuttuneet”, sanoo kokenut 
akustiikkasuunnittelija Jaana Jokitulppo 
Akukon Oy:stä.
 Jokitulppo korostaa, että sisäakustiikas-
sa on monia osa-alueita, jotka vaikuttavat 
kiinteistön käyttäjän viihtyvyyteen, työte-
hokkuuteen ja jopa terveyteen. Häiritsevät 
äänet vievät huomaamatta energiaa varsi-
naiselta työnteolta. 
 Puheen ymmärrettävyys on asia, johon 
kiinnitetään nykyisin huomiota. Avotoimis-

tossa on voitava keskittyä. Toisaal-
ta puheäänestä on saatava selvää 

ilman äänen korottamista ja toisaalta muista 
työpisteistä tulevat äänet eivät saa haitata 
työtä. Kuulostaa haastavalta toteuttaa, mut-
ta onnistuu kun tilat suunnitellaan ja tarvit-
taessa mallinnetaan. 

Yhteistyöllä parhaaseen 
lopputulokseen
”Meille on tärkeää, että pääsemme mukaan 
projektiin alusta saakka. Alkuvaiheessa 
tehdään isoja päätöksiä, joilla vaikutetaan 
akustiseen lopputulokseen. Esimerkiksi 
meluntorjuntaan tulee kiinnittää huomiota 
alusta lähtien, jolloin ehkäistään suurimmat 
ongelmat”, sanoo Jokitulppo.
 Saneerattavissa tiloissa akustiikkasuun-
nittelu on ehdottoman tärkeää. Kun vanha 
talo – joka on toiminut esimerkiksi kirjapai-
nona – muutetaan toimistokäyttöön, on se 
melkoinen haaste akustiikkasuunnittelulle. 
Suunnittelussa tulee huomioida uusien toi-
mintojen vaatimukset ja olemassa olevien 
tilojen erityispiirteet, kuten esim.  suuri kat-
tokorkeus.
 ”Jos tämän tyyppisiin tiloihin tulee 
esitysteknisiä järjestelmiä, akustointisuun-
nittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi 
esitystekniikan toimivuuteen. Sisäkatoilla  
ja akustiikkalevyillä voidaan rakentaa sovel-
tuva äänimaailma ”, lupaa Jaana Jokitulppo.

Jaana Jokitulppo, FT 
Akustiikkaosaston päällikkö, vanhempi konsultti
Insinööritoimisto Akukon Oy

www.akukon.fi
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Musiikkitalossa sooloillaan! 
akustiikka- ja alakattolevyillä viimeistellään 
suomen uusin kulttuurimonumentti

mAnnerheimintieltä katsottaessa 
Musiikkitalo on vaikuttavan näköinen, mut-
ta vasta sisällä talossa saa käsityksen kohteen 
laajuudesta ja tavoiteltavasta laatutasosta. 
Kaikki on suunniteltu huolella palvelemaan 
musiikkimaailmaa: esiintyjiä, Sibelius-Aka-
temian opiskelijoita ja tietysti konserttien 
kuulijoita. Materiaalit ovat parasta mahdol-
lista ja työnjälki ensiluokkaista. Täällä jos 

missä huomaa omilla silmillään (ja kohta 
korvillakin), että Suomessa osataan raken-
taa vaativia kohteita.

Huomio akustiikkaan
Akustisesti oikein toimivan konserttisalin 
puute Helsingissä oli yksi painava syy rakentaa 
Musiikkitalo. Siksi akustiikkaan on täällä laitet-
tu erityistä painoarvoa; talon pitää soida.

 Musiikkitalon kiinteissä alakatoissa 
on monin paikoin käytetty Knaufin Solo-
panelia, joka on visuaalisesti ja akustisesti 
oivallinen ratkaisu. Maalaamaton, jatkuva 
rei’itteinen levy on helppo asentaa GK-ran-
kaan. 
 Solon reunaviiste on pieni oivallus, jota 
asentajat arvostavat – levyt istuvat jämäkäs-
ti paikoilleen ja valmis pinta on ”saumaton” 

CASE: Musiikkitalo, Helsinki

Syyskuussa käyttöön otettavassa Musiikkitalossa eletään 
nyt kiireistä aikaa. Viimeistelyvaihe on parhaillaan käynnis-
sä ja talossa työskentelee samanaikaisesti satoja eri alojen 
ammattilaisia. Sisäkatot ovat yksi merkittävä työkohde.  

Musiikkitalossa on alaslaskettuja sisäkat-
toja tuhansia neliöitä. Katon yläpuolelle on 
sijoitettu uusin talotekniikka ja datayhteydet 
tyylikkäästi piiloon – putkia ja johtoja on 
todella paljon!
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Reunassa sen salaisuus. Muutaman milli-
metrin suuruinen viiste auttaa Solo-levyjen 
kohdistamisessa asennusvaiheessa.

Sisäkattoasentaja Anssi Tiermas 
työn touhussa. Tyylikkäästi toteu-
tettu hiussaumaluukku on käytän-
nössä huomaamaton.

INLOOK OSAA 
SISÄRAKENTAMISEN
Inlook Oy on johtava sisäkattojen ja 
järjestelmäseinien valmistukseen ja 
asentamiseen keskittyvä yritys Suomes-
sa. Yli 40 vuoden kokemuksella Inlook 
toteuttaa korkealaatuisia, toimivia ja 
vaikuttavia sisätiloja yhteistyössä ark-
kitehtien, suunnittelijoiden ja muiden 
rakentajien kanssa. Sisäkattovalikoimat 
kattavat kaikki tunnetut sisäkattotyypit. 
Yrityksen referenssilistalla ovat satoja 
kohteita ympäri maailmaa, tunnetuimpia 
Suomessa rakennetut Karibianmeren 
luksusristeilijät.

Tuotepäällikkö Pekka Ruuska 
Knaufista ja työpäällikkö Petri  
Eklund Inlookista tarkastavat 
valmista sisäkattoa. 

– juuri sellainen kuin arkkitehti on sen ha-
lunnut olevan. Kipsilevyn vaivattomuus on 
iso plussa myös valaisinten asennuksessa ja 
muissa aukotuksissa.

Ammattilainen arvostaa 
ammattilaista 
Inlookin työpäällikkö Petri Eklund on 
tyytyväinen Knaufin kanssa tehtävään yh-
teistyöhön. ”Palvelu on ammattitaitoista, 
tavara priimaa ja se tulee ajallaan. Ei tarvitse 
murehtia toimitusten kanssa, se helpottaa 
sopeutumista tiukkoihin aikatauluihin”.
 Tuotepäällikkö Pekka Ruuska Knau-
filta tuntee Inlookin lukuisten yhteisten 
projektien kautta. Kun vastakkain ovat ala-
kattojen ammattilaiset, homma sujuu sopui-
sasti. Yhdessä mietitään ratkaisut ja sitten 
pannaan toimeksi. Kun jokainen huolehtii 
pelipaikastaan, tulosta syntyy.

fi.danoline.com www.inlook.fi  www.musiikkitalo.fi
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Pinella saa loistonsa takaisin
Hienovarainen peruskorjaus korostaa arvo- 
rakennuksen vaiheikasta historiaa

Ravintola Pinella Aurajoen törmällä on yksi Turun 
arvorakennuksista ja olennainen osa kaupungin 
kulttuurihistoriaa. 175-vuotiasta kivi-, tiili- ja puu-
rakenteista kiinteistöä on ajan saatossa laajennettu, 
korjattu ja muokattu eri käyttöön. Nyt Pinella pe-
ruskorjataan perusteellisesti, mutta pieteetillä.

Disne Oy:n Ville Inkinen ja Warmian Jarkko Laivo Pinellan 
yläkerrassa. Puusta tehtyyn massiiviseen välipohjaan on piilo-
tettu tekniikka ja yläpintaan valettu 30 mm:n paksuinen FE 80 
-kipsimassa, jonka sisällä ovat vesikiertoiset lattialämmitysput-
ket. Pinta viimeistellään itsestään tasoittuvalla kipsipohjaisella 
lattiatasoitteella ennen lattianpäällysteen asentamista.

CASE: Pinella, Turku

Näkymä Aurajoen yli 1950-luvulla. 
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Warmiasta lattialämmitys kokonaisuutena
Suomalainen Warmia Oy tarjoaa uudisrakentajille ja saneeraajille nykyaikaista ja huo-
letonta lattialämmitystoimitusta suunnittelusta asennukseen, aina järjestelmän loppu-
säätöön asti. Suomessa Warmia urakoi vuosittain yli 2 000 kohdetta – yhä useammin 
materiaalina on kipsi, jolla on ylivoimaisia etuja betoniin verrattuna.
 Warmian pitkälle kehitetyillä ratkaisuilla toteutetaan ohuita lattiarakenteita, jotka 
nopeuttavat projektin läpimenoaikaa. Samassa rakenteessa on vesikiertoinen lattialäm-
mitys ja suorat lattiat, jotka soveltuvat kaikille lattiapinnoitteille. Hallitun ja tasaisen 
lämmönjaon ansiosta sisälämpötilaa voidaan laskea 1–2 °C, mikä merkitsee 5–15 % 
säästöä energiakustannuksissa. 

Pinella on osa Turun kansallismaisemaa ja 
yksi kaupungin tunnetuimmista rakennuk-
sista. Sen vanhin osa – vaikuttava roomalais-
tyylinen pylväikkö – on rakennettu vuonna 
1836. Alun perin rakennus tehtiin merimies-
ten ja kalastajien käyttöön.
 Nimensä rakennus sai Nils Pinellolta, 
joka vuonna 1846 avasi puistossa kahvilan. 
Nykyiselle paikalleen ravitsemusliike siir-
rettiin vuonna 1863 ja alkuperäistä puura-
kennusta ja pylväikköä laajennettiin vuonna 
1870. 
 Vuosikymmenten kuluessa Pinellaa on 
muutettu ja korjattu lukemattomia kerto-
ja. Rakennus on toiminut varastona ja jopa 
huoltoasemana.

Pinellan uusi elämä    
Pinellan kulttuuriarvo on vihdoin ymmärret-
ty! Turun kaupunki myi huonoon kuntoon 
päässeen rakennuksen joulukuussa 2009 
Saga Palvelut Oy:lle, joka on nopeasti saanut 
korjaukset käyntiin – avajaiset ovat keväällä 
2011.  
 Urakoitsijana toimii paikallinen raken-
nusyhtiö Disne Oy. Projektipäällikkö Ville 
Inkisen mukaan hanke on ollut samalla sekä 
haastava että mielenkiintoinen. Ennen töiden 
aloittamista Pinellan perustuksissa tehtiin 
arkeologisia kaivauksia, joissa tallennettiin 
vanhaa Turkua.  
 ”Tässä korjataan turkulaisten silmien alla 
tiukassa aikataulussa rakennusta, johon jo-
kaisella on tunnesiteitä ja muistoja jopa vuo-
sikymmenten ajalta. Käsityötä on paljon ja 
lisäksi käytetään vanhoja rakennustekniikoita 
ja -materiaaleja”.

Tasainen lämpö kipsilattialla    
Warmia vastaa rakennuksen vesikiertolattia-
lämmityksestä. Mielenkiintoisena sovelluk-
sena on puiseen välipohjaan kipsimassasta 
tehty lattia, jossa on vesikiertoinen lattialäm-
mitys. Perinteisiä seinäpattereita ei vanhaan 
taloon haluttu. 
 ”Kipsimassa on kevyt ratkaisu rakentei-
den kannalta ja helppo toteuttaa. Kipsimassa 
reagoi nopeasti lämpötilan vaihteluihin, joten 
esimerkiksi keväisenä, lämpimänä päivänä 
yläkerrassa ei ole tukahduttavan kuuma”, ker-
too Warmian aluepäällikkö Jarkko Laivo.  
 Knaufin toimittama FE 80 -kipsimassa 
on toiminut moitteetta. Sen sekoittaminen 
onnistuu hyvin, työvaiheet ovat selkeät ja 
kuivuminen tapahtuu muutamassa vuoro-
kaudessa. Ei ihme, että kipsilattia saa vuosi 
vuodelta lisää tyytyväisiä käyttäjiä ja inno-
vatiivisia kohteita.

Tiiliholvit luovat alakertaan ainutlaatuisen 
tunnelman. Täälläkin tekniikka on kätketty 
hienovaraisesti rakenteisiin. Tiiliholvit käsi-
tellään lopuksi ohuesti kalkkimaalilla.

Alakerran pylväikkö lasitetaan ja näin sinne 
saadaan lisää ympärivuotisia asiakas-
paikkoja. Warmian lattialämmitys takaa 
miellyttävän lämmön ympäri vuoden.

www.warmia.fiwww.pinella.fi
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Yhteistyöllä toimivia ratkaisuja 
lattialämmitykseen

Warmia on lattialämmityksen johtava toimija Suomessa. Knauf 
puolestaan osaa kipsilattiat kaikkine sovelluksineen. Kahden 

innovatiivisen kumppanin yhteistyö tuottaa nyt konkreettisia tuloksia, kun vesikiertoiset lattia-
lämmitysjärjestelmät kipsimassalattioissa kasvattavat jatkuvasti suosiotaan.

”yhteistyömme knAufin kanssa al-
koi vuonna 2008, kun ensimmäiset kipsi-
massalla toteutetut lattiat tehtiin. Silloin asi-

aa vielä harjoiteltiin, nyt tekniikka on hyvin 
hallussa. Käytännössä jo 10 % lattialämmi-
tyslattioista Suomessa tehdään kipsillä, eikä 
betonilla”, kertoo Warmian toimitusjohtaja 
Peter Janssen.
 Betonissa ei sinänsä ole mitään vikaa, 
useimmissa kohteissa se vain on turhan jä-
reä ratkaisu: painava, vaikeasti siirrettävä ja 
hitaasti kuivuva. Kipsimassalla saman asian 
tekee sujuvammin. 
 Peter Jansen kertaa kipsimassalattian 
hyvät puolet: Helppo tehdä, hinnaltaan 
edullinen materiaali ja käyttövalmis jo parin 
päivän kuivumisen jälkeen. Kun siihen yh-
distää nykyaikaisen vesikiertoisen lattialäm-
mityksen, lopputulos on energia- ja kustan-
nustehokas.

Warmialta kokonaisratkaisuja  
Warmia toimittaa lattialämmityksen aina 
kokonaisuutena, näin lopputulos on mitoi-
tuksen ja asennuksen osalta varmasti oikea. 
Avaimet käteen -toimitus on myös tilaajalle 

paras vaihtoehto, kun yksi osapuoli ottaa 
kaikesta vastuun.
 ”Kokonaistoimituksessa suunnitte-
lemme lattialämmitysjärjestelmän, mää-
rittelemme sen vaatiman tehon, teemme 
asennus- ja lupapiirustukset ja tietenkin 
asennamme putket ennen betonin tai kipsin 
valua”, kertoo Jansen. 
 Warmia asentaa lämmitysjärjestelmän 
putket kehittämiinsä Warmia-askelasennus-
levyihin, jotka toimivat askelääni- ja läm-
möneristyslevyinä. Pitkälle kehitetty järjes-
telmä ei vaadi paikan päällä miettimistä tai 
”fiksailua”. 
 Jansen muistuttaa, että kipsillä tehtävä 
lattiavalu vaatii vedenpitävän, tiiviin muo-
tin. Kipsimassa on todellista velliä, joka hu-
lahtaa nopeasti pienestäkin reiästä muualle. 
Tässä on betoniin tottuneille ollut hieman 
oppimista. Warmian erikoistuneet asentajat 
hoitavat kuitenkin tottuneesti asennuksen 
ammattimaisesti.

Näin tehdään 
kaadot kipsilattiaan
Kipsimassasta tehdyn kylpyhuonelattian kaadot 
ovat olleet pieni haaste työmailla. Vellimäinen 
kipsimassa nimittäin menee painovoiman vaiku-
tuksesta vaateriin. Nyt asiaan on kehitetty uusi 
työmenetelmä kipsipumppaajien ja Knaufin tuo-
tepäällikkö Ari Hintikan yhteistyönä. 

>> Kipsimassan annetaan jähmettyä 3–5 tuntia
>> Kaadot tehdään teräskaapimella
>> Pinta tasoitetaan

As Oy Salon Kavilanhovi (kerrostalo) työ-
maalla kipsinpumppaus käynnissä, työn 
touhussa Pasi Laine.
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akustiikan ja asentamisen 
ratkaisut tutuiksi asiakkaille    

Asiakastapaamisten, neuvonnan ja keskus-
telujen ohella tuotepäällikkö John Suonon 
päivään kuuluu mm. tarjousten tekoa, tek-
nisen tiedon hakua ja yhteydenpitoa muiden 
Knaufin tuoteryhmäosaajien kanssa. 

Yksi Knaufin avaintehtävistä 
on tehdä akustiset alakat-
toratkaisunsa tunnetuiksi 
arkkitehtien, urakoitsijoiden 
ja tukkureiden keskuudessa. 
Tuotepäällikkö John Suono 
sukkuloi laajalla alueella asi-
akkaita tavaten, kuunnellen 
ja neuvoen.
tuotepäällikkö John Suono aloit-
ti työnsä Knaufilla akustisten alakattojen 
parissa syksyllä 2009. Työmaa on laaja ja 
monipuolinen: Suonon tehtävänä on li-
sätä Knaufin akustiikkapuolen tuotteiden 
tunnettuutta ja menekkiä rakennusalan eri 
toimijoiden keskuudessa etenkin Länsi- ja 
Etelä-Suomessa.
 ”Tapaan työssäni lähes päivittäin alueen 
arkkitehtejä, urakoitsijoita ja tukkureita. Jos-
kus kohtaan jopa yksityisasiakkaita, joiden 
kanssa keskustelen esimerkiksi akustiikkale-
vyjen sijoittelusta, asennustavoista ja yleen-
sä materiaalivalinnoista”, Suono kertoo toi-
menkuvastaan.

Arkkitehdeille ratkaisuja 
akustiikan luomiseen   
Knaufin tuotteilla toimivan akustiikan luo-
minen onnistuu hyvin erilaisissa tiloissa ja 
kohteissa. 
 Kaiken kokoiset arkkitehtitoimistot 
ovat keskeinen osa John Suonon kontakti-
pintaa. ”Tavoitteeni tapaamisissa arkkiteh-
tien kanssa on kertoa eduista, joiden vuoksi 
Knaufin akustiikkalevyt kannattaa ottaa 
alakatoissa osaksi suunnittelijan tekemiä 
ratkaisuja ja määrityksiä”, Suono korostaa. 
Näitä ovat etenkin erilaisilla rei’ityksillä ai-
kaansaatu hyvin toimiva akustiikka, esteet-
tisyys, tekniikan peitto yhdistyneenä avatta-
vaan rakenteeseen sekä paloturvallisuus ja 
huoneilman puhtaus. M1-merkin saaneista 
tuotteista ei irtoa partikkeleita tai kuituja 
hengitysilmaan. 
 ”Akustiikan parantamisen lisäksi levy 
voi ottaa katossa myös vahvan visuaalisen 
roolin esimerkiksi värisävyillä, valon heijas-
tuksilla ja pinnan ”rouheudella”. Katto ei sil-
loin ole vain katto, vaan osa arkkitehtoonista 
ilmaisua ja kokemusta”, toteaa Suono. 

Nopea asennus avainkysymys 
työmaalla
Toinen rakentamisen avainryhmä, jolle po-
sitiivisen muistijäljen jättäminen Knaufin 

tuotteista on tärkeää ovat urakoitsijat. Työ-
mailla ja rakennusliikkeissä Suono tapaa 
mm. vastaavia mestareita sekä työmaapääl-
liköitä. 
 Viimeaikaisia Suonon konsultoimia 
suuria hankkeita ovat olleet mm. Ylioppi-
laiden Terveydenhuoltosäätiö YTHS:n sekä 
Helsingin Seurakuntayhtymän saneeraus-
kohteet pääkaupungissa. Seurakuntayhty-
män kiinteistö osoitteessa Bulevardi 16 on 
vuonna 1915 valmistunut uusrenessanssi-
tyylinen talo, jonka mittavassa peruskorja-
uksessa Knaufin tuotteita on käytetty mm. 
käytävien saneerauksessa.  
 ”Keskusteluissa urakoitsijoiden kanssa 
korostuvat asennukseen liittyvät tekniset 
kysymykset joskus hyvinkin yksityiskoh-
taisesti, alkaen esimerkiksi kiinnitystarvik-
keiden määrästä. Rakentajia luonnollisesti 
kiinnostavat eniten juuri asentamisen nope-
us ja helppous sekä sen onnistumisen var-
mistavat ohjeet”, John Suono sanoo.        

Itsenäinen työ osana hyvää 
tiimiä
”Asiakkaiden kohtaaminen on luontevaa 
ja mukavaa, ja tietysti kaupan onnistumi-
nen motivoi ja palkitsee aina. Sisältöä työ-
hön antaa myös sen vaihtelevuus päivästä 
toiseen – kahta samanlaista ei juuri näe, ja 
konttoripäiväkin saattaa vaihtua lennossa 
asiakaskäynniksi. Itsenäisyys, liikkuvuus ja 
vapaus järjestää oma aikataulu ovat nekin 
tärkeitä”, toteaa Suono.
Vuorovaikutus yhtiön muita tuoteryhmiä 
kuten Aquapanelia ja lattiamassoja edus-
tavien kollegojen kanssa sekä tiivis yhtey-
denpito Kankaanpään tehtaan knaufilaisten 
kanssa tuo omaan työhön uutta perspektii-
viä ja laajentaa näkemystä kokonaisuudesta. 
”Saa olla mukana erikoisalalla ja kehittää sen 
tuntemusta ja omaa osaamistaan joka päivä”, 
Suono summaa työnsä parhaat puolet. 

» Laadun tekijät

GIPSOLUTION 1 /2011   |   11



CASE: Suomen puuvenekeskus, Kotka

Kotkan puuvenekeskuksessa 
entisöidään vanhaa kunniottaen

suomen puuvenekeskus sijaitsee 
Kotkassa, aivan kulttuurisataman tuntumas-
sa Merikeskus Vellamon naapurissa. Kes-
kuksen katseenvangitsija on kaarevakattoi-
nen, kuparipäällysteinen veistämörakennus. 
 Puuveneperinteen elvyttäminen on ol-
lut hyvässä vauhdissa jo noin kymmenen 
vuotta, joten vuonna 2008 valmistunut pe-
rusteellinen saneeraus toi lisää kipeästi tar-
vittua tilaa. 
 Purjehtija ja puuveneiden ystävä Henrik 
Andersin hankki omistukseensa syksyl-
lä 2006 vuonna 1938 rakennetun 12mR-  
luokan kilpapurjeveneen Blue Marlinin. 
Ajattoman tyylikkään veneen muotoilu oli 
Charles E. Nicholsonin käsialaa. Tarvittavi-

en järjestelyjen jälkeen Blue Marlin toimi-
tettiin erikoiskuljetuksella halki Euroopan 
Suomeen. Veneen saavuttua Kotkaan alkoi 
kiivas etsintä, jossa tavoitteena oli löytää so-
veltuva säilytys- ja entisöintipaikka pahoin 
rapistuneen veneen kuntoon saattamiseksi.
 Lopulta sijoituspaikaksi varmistui Kot-
kan puuvenekeskuksen kiinteistö. Silloinen 
rakennus oli kuitenkin aivan liian pieni ja 
tekniikaltaan vanhentunut kelvatakseen 
Blue Marlinin säilytykseen.
 Puuvenekeskuksen tontille suunni-
teltiin uusi, nykyajan standardit täyttävä 
veistämö Arkkitehtitoimisto Lahdelma 
& Mahlamäen toimesta. Vanhojen tilojen 
peruskorjaus ja alusten nostolaiturin raken-
nustyöt alkoivat samaan aikaan. Hankkeen 
projektikoordinaattorina toimi everstiluut-
nantti Leo Skogström. Uuden keskuksen 
rakennustyöt alkoivat elokuun alussa. Ava-
jaisia vietettiin aikataulussa 21.5.2008.

Akustiikka haltuun 
Heradesignin avulla
Puuvenekeskuksen korkea ja kaareva katto 
antaa erinomaisesti tilaa esimerkiksi nos-
turityöskentelyyn. Korkean ja kaarevan 
tilan huonona puolena voidaan pitää sen 
akustisia ominaisuuksia. Ilman akustointia 
tila kaikuu ja korostaa häiritseviä hälyääniä 
aiheuttaen näin tarpeetonta häiriötä tilassa 
oleskeleville.
 Akustiikkaongelmat ratkottiin heti 
alkuunsa käyttämällä ääntä heijastavissa 

pinnoissa puukuituista Heradesign –akus-
tiikkalevyä. Luonnonvalkeaa Heradesignia 
asennettiin kaikkialle Puuvenekeskuksen 
tiloihin yhteensä satoja neliöitä. Tuote sopii 
mainiosti luonnonmateriaaleista valmistet-
tujen puuvenekaunottarien joukkoon, sillä 
koostuuhan Heradesignkin vain vedestä, 
kivimineraalista ja kuusilastuista. 
 Levyt ovat olleet käytössä Puuvene-
keskuksessa nyt noin vajaan neljän vuoden 
ajan. Tuona aikana tuote on toiminut odo-
tetusti täyttäen niille asetetut vaatimukset. 
Korkeudestaan huolimatta häiritsevä ääni-
maailma loistaa poissaolollaan ja tiloissa on 
viihtyisää oleskella pidempäänkin käsityö-
läisten taidonnäytteitä ihaillen.
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Allergiatalo Helsingin Meilahdessa on suosittu kokous- ja 
koulutuskeskus. Vuonna 1998 valmistunut talo edustaa valoisaa 
funkkisarkkitehtuuria. Terve talo -periaatteella rakennettu talo 
on edelleen hienossa kunnossa ja sisältää monia edistyksellisiä 
yksityiskohtia. Kävimme katsomassa, miten Knaufin toimitta-
mat rakennusmateriaalit ovat kestäneet aikaa kovassa käytössä.
Allergiatalon auditorion ilmanvaihto säätyy 
automaattisesti hiilidioksidimäärän mukaan. 
Näin happea riittää koko tilaisuuden ajan ja 
mieli pysyy virkeänä koko päivän, riippumat-
ta siitä onko tilaisuudessa 55 tai 115 osallis-
tujaa. Auditoriota ja muita kokoustiloja käy-
tetään hyvin aktiivisesti päivittäin erilaisiin 
tapahtumiin. 
 Auditorio on pinta-alaltaan 138 neliö-
tä ja sinne mahtuu mukavasti 130 henkilöä.  
Katossa on käytetty Knaufin toimittamaa 
irrotettavaa T-kehikkokattoa Conturia, joka 
soveltuu rei’itetyille akustiikkalevyille. Levyt 
on maalattu tilaajan valitsemalla sävyllä.
 Käytävien katoissa on käytetty Corridor-
kehikkoja, joiden avattavat luukut helpottavat 
huoltoa. 
 ”Knaufin toimittamat alakatto- ja akus-
tiikkalevyt ovat toimineet moitteettomas-
ti mm. auditoriossa – niiden ulkonäkö on 
edelleen siisti. Joissakin tiloissa on vaihdettu 
muutama levy, jotka ovat vaurioituneet katon 

aukaisun yhteydessä. Kokonaisuuteen olem-
me hyvin tyytyväisiä, sanoo talon omistavan 
Allergia- ja astmaliitto ry:n toimitusjohtaja 
Ilkka Repo.
 Knaufin valintaan vaikuttivat aikoinaan 
rakennusvaiheessa esteettisyyden, akustiikan 
ja hinnan lisäksi pölyttömyys ja vähäpäästöi-
syys (M1-luokka). 
 Allegiatalossa onkin todistetusti kaupun-
gin puhtain sisäilma – kiitos hyvän suunnitte-
lun, huolellisen rakentamisen ja laadukkaiden 
materiaalien. Myös kiinteistönhuollolla on 
tärkeä tehtävä pitää talotekniikka kunnossa.

Allergiatalo
•	 Arkkitehtinä	Timo Vormala, 
 valmistumisvuosi 1998
•		 Huoneistoala	4	800	neliötä
•		 Talo	on	rakennettu	Terve		talo	-periaattei- 
 den mukaisesti: keskeisiksi tavoitteiksi  
 asetettiin toimiva ja puhdas ilmastointi- 
 järjestelmä, riittävät ilmavirrat, viihtyisät  
 lämpöolot, vähäpäästöiset materiaalit,  
 kosteus- ja homevaurioiden ehkäisy sekä  
 tilojen helppo puhdistettavuus

allergiatalossa on kaupungin 
puhtain sisäilma 

Ilman laatu 
Kaasumaisten aineiden 
haihtumisaika: 20 päivää
Hiukkasten irtoaminen: 
vähäinen – alle 0,75 mg

www.allergiatalo.fi

CASE: Allergiatalo, Helsinki
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Fireboard myötätuulessa 
Knaufin Fireboard on mukana Karibianmeren risteily-
liikenteessä maailman hienoimpien matkustaja-alusten 
palonsuojalevynä. Merima Oy:n STX Finlandin Turun 
telakalla urakoimiin Oasis of the Seas ja Allure of the Seas 
-alusten julkisiin tiloihin asennettiin tuhansia neliömetre-
jä Fireboard-levyä.

fireboArd-pAlonsuojAlevy sovel-
tuu erilaisten rakenteiden ja terästen palon-
suojaukseen maalla ja merellä. ”Erinomaiset 
palonsuojausominaisuudet ovat tuoneet 
Fireboard-levylle laivakäytössä ehdottomas-
ti vaadittavan marine- eli ”ruorisertifikaatin”, 
kertoo Max Tollander Knaufin tuotekehi-
tyksestä.

A1-luokan palonsuojalevy 
Palonsuojalevynä Fireboardia käytetään sei-
nissä, katoissa ja teräsosien kuten pilareiden 

ja palkkien sekä tuuletuskanavien ja kaapeli-
kanavien paloeristyksessä. 
 Fireboard on päällystetty lasikuituhuo-
valla kartonkipinnan sijaan. Lasikuituhuopa 
antaa levylle parhaan A1-pintapaloluokan. 
Levyn lasikuituvahvisteiseen ytimeen on
myös lisätty palotilanteessa kutistumista 
ehkäiseviä aineita.”Levyn rakenne voidaan 
optimoida eri paksuuksien avulla, kun esi-
merkiksi normaalilla palonsuojalevyllä on 
vain yksi paksuus. Tavalliseen palolevyyn 
verrattuna myös Fireboardin asennettavuus 

on parempi. Se on nopea ja yksinkertainen 
asentaa erilaisiin teräs- ja muihin rakentei-
siin”, jatkaa Tollander.

Sertifioitua turvallisuutta 
Karibianmerellä 
STX Finland Oy:n Turun telakalta luovu-
tettiin lokakuussa 2009 Royal Caribbean 
International -varustamolle rakennettu Oa-
sis of the Seas, joka oli valmistuessaan maail-
man suurin risteilyalus. Vuotta myöhemmin  
Turusta purjehti kohti Floridaa sisaralus  

Merima Oy toimitti Fireboard-palonsuojalevyjä 
sisältävät sisustusratkaisut Oasis-risteilyalusten 
julkisiin tiloihin kuten auloihin, ravintoloihin, Royal 
Promenade -ostoskadun boutique-myymälöihin ja 
Showteattereihin. 

» Kuulumisia kentältä
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Allure of the Seas.
 Merima Oy toimitti sisustusratkai- 
sut risteilyalusten julkisiin tiloihin  
(2 x 9000 m2), kuten ravintoloihin, auloihin, 
yli satametriselle ostoskadulle, sen myymä-
löihin ja suuriin teatterisaleihin.
 ”Käytämme Fireboard-levyä laivojen 
julkisten tilojen seinissä ja katoissa. Kari-
bianristeilijöihin levyä tilattiin Knaufilta 
useita tuhansia neliömetrejä. Laivojen 
sisustusmateriaaleilta vaaditaan sekä val-
mistajan tuotantolaitoksen että itse tuot-
teen sertifiointia, joilla osoitetaan, että 
materiaali on täysin palamatonta tai paloa 
jatkamatonta ja myrkyllisiä kaasuja päästä-

mätön”, kertoo Merima Oy:n ostopäällikkö 
Harri Suutari.

Täsmätoimitukset 
huipputarkkoihin asennuksiin
Fireboardin toimitukset kohdistuivat kym-
meniin käyttökohteisiin luksusristeilijöiden 
eri kansilla ja niiden alueilla. ”Materiaalien 
pitää laivan julkisten tilojen rakenteissa 
asentua paikoilleen äärimmäisen tarkasti, 
sillä tilaajaa edustavat arkkitehdit kiinnittä-
vät erityistä huomiota esimerkiksi siihen, 
ettei katto peilaa tai levyjen saumat erotu”, 
Suutari kertoo.  
 Levyjen pakkauslavat kohdennettiin jo 

Knaufin Kankaanpään varastolla tarkasti lo-
pullisiin asennuskohteisiin telakalla, ja myös 
levyjen määrä lavoilla jaettiin täsmällisesti 
eri kohteiden tarpeiden mukaan.  
 ”Fireboard on käsiteltävyydeltään ja 
pintaominaisuuksiltaan täysin verrattavissa 
maapuolen levyihin, ja sen laatu sekä mit-
tatarkkuus ovat vastanneet hyvin odotuksi-
amme. Sujuva kommunikointi key account 
managerin kanssa ja ammattimainen ote 
vaatimukset täyttävän erikoistuotteen löy-
tämiseksi Knaufin laajasta valikoimasta ovat 
myös tukeneet hyvin toimintaamme”, toteaa 
Harri Suutari.

Oasis-luokan risteilijää on verrattu pieneen kaupunkiin: 
5400 matkustajaa, 16 kantta ja seitsemän korttelia: keskus-
puisto eli Central Park, kävelysilta Boardwalk ja ostoskatu 
Royal Promenade, allas- ja urheilualue, kylpylä- ja hoitoalue, 
yökerhoalue sekä lasten ja nuorten alue Youth Zone.
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Sisustus ja akustiikka
Miten sinun huoneesi toistaa ääntä?

Käytä hyväksesi Heradesign® sisustus-/akustiikkapaneleiden monipuolisia audiovi-

suaalisia ominaisuuksia ja optimoi kotiteatterielämyksesi. Älä anna huonon akustiikan 

pilata tunnelmaa. Heradesign® akustiikkapanelit tarjoavat jopa aw 0.95 tason äänen 

absorboinnin. Valitse laajasta Heradesign® mallistosta paneeli, jonka väri- ja pintaku-

viointi sekä akustiset ominaisuudet tekevät sinun kotiteatteristasi paremman.

Kaikki Heradesign@ akustiikkapanelit on tuotettu luontoa suojellen. 

Knauf Oy • Lars Sonckin kaari 14, 02601 Espoo, PL 18 • Puh. 09-476 400 • info@knauf.fi • www.knauf.fi

A business unit of

Enemmän tunnelmaa! 



» Kuulumisia kentältä

Berliinin 
Werktage-messut 1.–3.3.2011

saletisti natsaa
kirjAnpitäjä Leena Melin on huolehtinut tilien täsmäämisestä Knaufilla vuodesta 
2002. Itsenäiseen työhön kuuluu päivittäistä ostolaskujen, kuluerittelyjen ja kassatosittei-
den käsittelyä ja kirjaamista.
 Alkuvuosi on kirjanpitäjän työssä vuoden kiireisintä aikaa. Tilinpäätös valmistuu kol-
messa kuukaudessa vuoden vaihteesta, ja heti sen kannoilla seuraa yhtiön veroilmoitus.
Näiden lisäksi tehtäviin kuuluu valmistella kirjanpitomateriaali kuukausittain tehtävää tu-
losraporttia varten. ”Varsinaisen raportin laatimisesta vastaa Controllerimme Merja Koski-
nen ja hänen kanssaan teemmekin läheistä yhteistyötä”, Leena kertoo. Aikataulu on tiukka ja 
edellisen kuukauden tiedot on oltava kirjoissa ja kansissa jo heti alkukuusta.
 ”Kun aineistomäärät ja raporttityypit koko ajan lisääntyvät, on taloushallinnon tehtävä 
varmistaa, että kaikki ’saletisti natsaa’ tiukoissakin aikatauluissa”, sanoo Leena Melin.

Knauf-konserni esitteli toimintaansa

Knauf-konserni järjesti perinteisen Werktage -messukier-
tueen henkilökunnalleen ja sidosryhmilleen tämän vuoden 
alkupuolella Saksassa. Kiertue vieraili yhteensä kahdeksassa 
eri kaupungissa, joista yhtenä pysähdyspaikkana oli Berliini.

tempelhofin historiallisella lentoken-
tällä järjestetyillä messuilla esiteltiin laajasti 
konsernin eri tuoteryhmien valikoimaa ja 
osaamista. Perinteisten tuote-esittelyjen li-
säksi tarjolla oli runsaasti luentoja tuote- ja 
rakennusteknisten aiheiden parista. Paikalla 
olivat lähes kaikkien Knauf –brändien edus-
tajat levy-, laasti-, akustiikka-, ja eristetuote-
ryhmistä.
 Berliinin messut keräsivät yhteensä tu-
hansia kävijöitä kolmen messupäivän aika-
na. Rento ja kansainvälinen ilmapiiri tarjosi-
vat oivalliset puitteet kokemusten vaihtoon 
eri maiden Knauf – asiantuntijoiden kesken.
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» Vieraileva kynäilijä» Vieraileva kynäilijä

Ääni ilahduttaa ja kauhistuttaa
mieheni on äänifriikki, mutta ei  
minkä tahansa äänen vaan moottorin äänen. 
Mikä kovempi pörinä, sen parempi, oli kyses-
sä sitten auto, moottoripyörä tai porakone. 
Tosin porakoneen ääntä en ole juuri kuullut, 
joten taulut lojuvat edelleen kaapissa. Kun 
hän laittaa kypärän päähän ja käynnistää 
Ducatinsa pörräämään, alkaa samalla päässä 
soida oma sinfonia. Moottori antaa rytmin 
musiikille ja siivittää ajomatkan niin, ettei ul-
kopuolisia ääniä tarvita.
 Autoteollisuus on hyvin tietoinen äänen 
vaikutuksesta ostopäätöksiin. Monille auto- 
tai moottoripyörämerkeille räätälöidään 
aivan omat äänensä, jotka tunnistaa jo kau-
kaa. Olen oppinut erottamaan Ducatin Har-
rikasta ja Porschen Audista. Onko se tärkeää 
onkin sitten toinen juttu.
 Ääni on mielenkiintoinen elementti. 
Moottorin ääni on mannaa omille korvil-
le, toisen korville kauhistus. Musiikki on 
kaunista niin kauan kun se kuuluu omista 
laitteista tai omasta päästä. Kun se kuuluu 
naapurista, siitä tulee häiritsevää. Jokaisella 
on oma suosikkiäänimaailmansa. Urbaani 
ihminen kokee suorastaan ahdistusta jou-
tuessaan keskelle hiljaista metsää. Hiljaisuus 
painaa korvia. Kesäaamuisin linnunlaulu 
herättää, raitiovaunun ääni ei. Maalla elävä 
ihminen ei kykene nukkumaan kaupungin 
äänimaailmassa. Kuulokuvia radioon tekevä 
tuttavani, kaupunkilainen, vaeltaa kesäöinä 
Kiteen metsissä ja säilöö äänityslaitteisiin-

sa metsän uskomatonta 
äänimaailmaa. Niistä teh-
dään taustoja ja tehosteita 
mitä erilaisimpiin tarinoi-
hin – milloin tukemaan 
japanilaista runoutta, mil-
loin värittämään pohjois-
korealaisten ihmisten elä-
mäntarinoita. Äänet ovat 
ääretön lähde luovaan 
työhön.

 Ääntä tuotetaan monenlaisilla laitteilla, 
tarkoistuksellisesti tai sivutuotteena. Ääntä 
myös manipuloidaan. Sitä muokataan ha-
lutulle kuulija- tai ostoryhmälle sopivaksi, 
oli kyse sitten sinfoniasta, runoudesta tai 
moottorin pörinästä. Tutkijat kehittelevät 
materiaaleja, jotka tuottavat, johtavat tai 
pysäyttävät äänet täsmällisesti halutulla ta-

Maija-Riitta Riuttamäki 
sisustussuunnittelija SI

Kolumnistimme on suunnittelut 
satoja yksityisiä ja julkisia tiloja, 

kouluttanut alan ihmisiä sekä 
kirjoittanut kirjoja ja 

lukemattomia lehtijuttuja.

”Akustiikka on tärkeä 
tieteenala, josta viime 

aikoina meillekin on 
syntynyt paljon puhetta 

uuden Musiikkitalon 
tiimoilta”

valla. Akustiikka on tärkeä tieteenala, josta 
viime aikoina meilläkin on syntynyt paljon 
puhetta uuden Musiikkitalon tiimoilta. Joko 
nyt vihdoin saadaan oikeanlainen akustiik-
ka tarkkakorvaisenkin hyväksyttäväksi? 
Maallikko ei edes huomaa vivahde-eroja 
Finlandiatalon tai Kansallisoopperan ää-
nentoistossa, kun musiikki vie totaalisesti 
mennessään. 
 Kotiteattereita suunnitellaan nyt myös 
tavallisiin kerrostalo-olohuoneisiin. Kaiutti-
met sovitetaan tarkkaan oikeisiin paikkoihin 
ja äänet johdetaan parhaalla tavalla kuulijan 
korvaan. Pienikin olohuone jytisee ja pauk-
kuu, kun katsotaan gangsterileffaa. Mitä sa-
noo naapuri, joka mahdollisesti haluaisi kes-
kittyä Bachin soolosellosarjan kuunteluun? 
 Ääni kulkee betonisia runkorakenteita 
pitkin joutuisasti, halusi sitä tai ei. Erilaiset 
akustiikkalevyt  kantavilla seinillä ja katossa 
pehmentävät terävimmät äänihuiput. Koti-
teatteri vaatii myös äänen esteetöntä kulkua. 
Ääniaallot kimpoavat terävinä sileistä, ko-
vista pinnoista. 
 Tarvitaan äänen hajottajia ja pehmentä-
jiä, jopa vaimentajia. Kotioloissa näitä ovat 
paksut verhot, matot ja oikein sijoitetut ka-
lusteet. Ammattilaiset puhuvat diffuusoreis-
ta eli äänen hajottajista. Niinpä esimerkiksi 
TV-katselijan taakse sijoitettu avoin kirja-
hylly toimii hyvänä diffuusorina. Myös itse 
tehty akustiikkataulu toimii sekä äänen että 
tilan tunnelman pehmentäjänä. 
 Oman, kerrostalo-olohuoneeseen viri-
tetyn kotiteatterimme diffuusorina on kaksi 
metriä leveä, kankaalle tulostettu ja huokoi-
sen kipsilevyn päälle pingotettu valokuva, 
talvinen maisema kesäpaikkamme ikkunas-
ta. Rauhoittava maisema ottaa vastaan te-
rävimmät luodin ujellukset tai helikopterin 
säksätyksen, kun lojumme sen edessä soh-
valla, omassa leffateatterissamme.
 Naapurien kanssa kannattaa jutella ää-
nien kulkeutumisesta ennen kuin ne aiheut-
tavat riitaa. Omien seinien sisäpuolella voi 
tehdä monenlaisia parannuksia naapurin 
hyväksi. Jos naapuri tekee samat parannukset 
omien seiniensä sisällä, päästäänkin sopivaan 
kerrostalon äänimaailmaan. Kuulemme, ett-
emme ole yksin, mutta naapuri saa nauttia 
rauhassa Bachistaan, me Tarantinostamme.
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Huippukylpylässä kiinnitetään 
huomiota yksityiskohtiin
Långvikin kylpylä- ja kongressihotelli Kirkkonummella on heti 
avaamisensa jälkeen saavuttanut mainetta ainutlaatuisena paik-
kana Suomessa. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on suunnitel-
tu puitteet, joissa vieraat lepäävät, inspiroituvat ja löytävät itses-
tään uutta energiaa. Osa elämystä on huolellisesti suunniteltu ja 
toteutettu sisustus viimeisteltyine yksityiskohtineen.

Aikaisemmin pAnkin koulutuskeskuk-
sena toiminut massiivinen kiinteistö koki 
muutama vuosi sitten täydellisen perus-
korjauksen. 1970-luvulla tehty rakennus 
suunniteltiin uuteen käyttötarkoitukseen 
ja samalla tehtiin täydellinen peruskorjaus. 
Muutostyöt olivat sisätiloissa merkittäviä – 
vain ulkoseinät jäivät.
 Talon raskas, tummasävyinen olemus 
muuttui valoisaksi, kevyeksi ja innostavaksi 
ympäristöksi. Juuri sellaiseksi, jossa taukoa 
kaipaavat yksityishenkilöt tai yritysryhmät 
voivat hengähtää ja kokea uudenlaista, ko-
konaisvaltaista huolenpitoa. 

Huomio yksityiskohtiin
Knaufin tuotepäällikkö Pekka Ruuska on ol-
lut mukana Långvikin uudistamishankkeessa 
ja vastannut alakattotuotteista. Kohteessa on 
käytetty runsaasti mm. Danolinen Corridor 
Swing-tuotteita itsekantavissa alakatoissa 
niin kuivissa tiloissa hotellin käytävissä, ra-
vintoloissa ja huoneissa kuin kylpylässä.
 ”Corridor Swing on tuoteryhmä, jossa 
on kiinnitetty erikoishuomiota yksityiskoh-
tiin ja toimivuuteen. Kattojen huoltoluukut 
on helppo avata, ne jäävät roikkumaan auki 
ja nopeuttavat käsittelyä. Olennaista on kui-
tenkin se, että kiinni ollessaan luukut ovat 
täysin näkymättömiä – viimeistelyn taso on 
erittäin korkealaatuinen. Hiussaumaluuk-
kuja joutuu todella etsimään, ne eivät pistä 
silmään”, vakuuttaa Ruuska. 
  

Långvik on vierailun arvoinen tutustumis-
kohde. Kaikki on suunniteltu ja toteutettu 
tyylikkäästi, huippulaadukkaasti ja parhailla 
ratkaisuilla. Siksi myös Danoline on mukana 
– tosin huomaamattomasti.www.danoline.com

www.langvik.fi

CASE: Långvik
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• Merkittävä kehitysaskel sementtilevytekniikan alalla

• Vedenkestävyys – ei turpoamista tai murenemista

• Kosteuden ja sääolosuhteiden kestävyys

•  Testattu jäätymis-sulamistestissä

• Iskunkestävä ja turvallinen

• Palamaton

AQUAPANEL® sementtilevytekniikka on jo vallannut osan Euroopan markkinoista 

rakennuksien suunnittelun ja rakenteiden osalta. Knauf USG Systems tarjoaa arkk i-

tehdeille, suunnittelijoille ja rakentajille testatun julkisivurappausjärjestelmän raskai-

den tiili- ja muiden muurattujen julkisivuverhouksien tilalle. Järjestelmä mahdollistaa 

laadukkaat korkeatasoiset julkisivuverhoukset ja soveltuu erityisesti puurunkoisiin 

taloihin sekä muihin ulkoverhousprojekteihin edullisin asennuskustannuksin.

AQUAPANEL® sementtilevy on kestävä rakennusmateriaali, joka antaa kiinteän 

ja kuivan alustan koviakin sääolosuhteita kuten voimakasta tuulta, sadetta ja 

lunta vastaan. Ulkoseinärakenne tehdään tuulettuvana rakenteena ja se voidaan 

pinnoittaa monin eri tavoin.

Julkisivurappausjärjestelmä

Knauf Oy • Lars Sonckin kaari 14, 02601 Espoo 
Puhelin 09-476 400 • Fax 09-476 40 300

info@knauf.fi

www.knauf.fi

Knauf Oy • Lars Sonckin kaari 14, 02601 Espoo 
Puhelin 09-476 400 • Fax 09-476 40 300

info@knauf.fi

www.knauf.fi

AQUAPANEL® sementtilevytekniikka on jo vallannut osan Euroopan markki-

noista rakennuksien suunnittelun ja rakenteiden osalta. Knauf tarjoaa arkki-

tehdeille, suunnittelijoille ja rakentajille testatun julkisivurappausjärjestelmän 

raskaiden tiili- ja muiden muurattujen julkisivuverhouksien tilalle. Järjestelmä 

mahdollistaa laadukkaat korkeatasoiset julkisivuverhoukset ja soveltuu erin-

omaisesti myös puurunkoisiin taloihin.

AQUAPANEL® sementtilevy on kestävä ja turvallinen rakennusmateriaali, 

joka antaa kiinteän ja kuivan alustan koviakin sääolosuhteita kuten voima-

kasta tuulta, sadetta ja lunta vastaan. Ulkoseinärakenne tehdään tuulettuvana 

rakenteena ja se voidaan pinnoittaa monin eri tavoin. Saumaton sementti-

levyseinä on erinomainen rappauksen pohjaksi.

Julkisivurappausjärjestelmä
Kosteuden ja sääolosuhteiden kestävyys

Turvallinen tuulettuva rakenne

Nopea ja helppo asentaa

Iskunkestävä

Palamaton

Turvallinen  
tuulettuva  
rakenne!

AQUAPANEL® Outdoor
Julkisivuratkaisut

O
ut
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