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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. Knaufilla  
on yli 150 tuotantolaitosta ja 22 000 työn-
tekijää. 
 
Knauf-nimi tulee yrityksen vuonna 1932 
perustaneelta perheeltä. Knauf toimii 
edelleen perheyrityksenä, joka valmistaa 
ensisijaisesti kipsilevyjä ja kipsituottei-
ta, 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 -sekoittajat. 
 
Ympäristö ja laatu ovat toimintamme kivi- 
jalkoja. Ympäristö- ja laatusertifikaatit oh-
jaavat kaikkea tekemistämme. 

Lisätietoja  www.knauf.fi
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työturvallisesti kohti kesää
Talvi on Taas käänTynyT kevääseen ja kesä on jo nurkan takana. Viimeisetkin lumika-
sat sulavat pois näinä päivinä. Vaikka talvi onkin mukava vuodenaika pakkasineen ja lumineen, 
kyllä kevään eteneminen, valon lisääntyminen, auringon lämpimät säteet ja luonnon puhkea-
minen eloon tuo kummasti lisää virtaa meihin jokaiseen. Luonnon heräämisen mukana lisään-
tyy myös rakentaminen, joka tuo meille uusia kiireitä ja uusia haasteita. Tänäkin keväänä 
mietimme jälleen sitä, miten sijoittaa tuotannon kesälomat niin, että toimitusvarmuus 
pystytään pitämään normaalilla huipputasolla. Kysynnän ennustaminen on muut-
tunut yhä vaikeammaksi ja sen myötä reagointikykyä muutoksiin on parannettava. 
Suunnitelmat kesää varten on tehty ja nyt jäädään odottamaan kuinka oikeaan en-
nusteet osuvat.

Työturvallisuuden kehittäminen on ollut johtava teemamme jo parin vuoden 
ajan. Painopiste oli alussa tuotannossa ja varastossa, missä tapaturmariskitkin ovat 
suurimmat. Turvallisuuteen liittyvät tunnusluvut ovatkin kehittyneet vahvasti positii-
viseen suuntaan, mikä osoittaa että oikeita asioita on tehty. Tunnuslukuja tärkeämpää on 
kuitenkin asenteiden muuttuminen. Niin päivittäisissä rutiineissa kuin investointi- ja yllä-
pitoprojekteissakin turvallisuuden huomioiminen on luonnollisena osana toimintaam-
me. Tämä muutos ei olisi onnistunut ilman työntekijöiden, esimiesten ja yritysjohdon 
vahvaa sitoutumista ja halua viedä asioita eteenpäin. Tehtaalla ja varastossa turvallisuu-
teen panostetaan edelleen vahvasti. Tämän vuoden erityisenä teemana meillä on toimi-
henkilöiden turvallisuus. Siinä nousee esiin mm. ergonomia-asiat, työssä jaksaminen 
ja liikennekäyttäytyminen. Nämä asiat liittyvät myös selkeämmin myynnin, hallinnon 
ja asiakaspalvelun toimintoihin. Turvallisuus ei ole pelkästään tuotannon asia, se kos-
kettaa meitä kaikkia. Toivonkin, että turvallisuuden kehittäminen ja turvallisuuskäyt-
täytymisemme näkyy myös asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme suuntaan. 
Annan täyden tukeni Rakennusteollisuus RT ry:n käynnistämälle Rakennusalan työ-
tapaturmat nollaan 2020 mennessä projektilla. Meidän osaltamme aikajänne on vain 
huomattavasti lyhyempi.

Tämän lehden teemana on akustiikka. Kuten vieraileva kynäilijämme toteaa 
”Fysikaalisesti ääni ja melu ovat sama asia. Makuasiana eivät.” Olemme jo vuosia 
tehneet töitä positiivisen äänikokemuksen aikaansaamiseksi. Tavoitteenamme on 
koota yhteen ja tarjota asiakkaillemme koko Knauf -konsernin osaaminen äänen-
hallinnan osa-alueelta. Olemmekin täydentäneet akustiikkatuotevalikoimaamme 
AMF villa-akustiikkatuotteilla. Nyt pystymme tarjoamaan asiakkaillemme useita 
erilaisia akustisia ominaisuuksia ja visuaalisesti erinäköisiä ratkaisuja kipsi- , 
puukuitu- ja villatuotteillamme.

Turvallista ja aurinkoista kesää!

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
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Kokkolassa on käynnissä koulurakennusten laajamittainen peruskorjaus. 
Knaufin Danoline-tuotteet ovat merkittävässä roolissa pintojen uusimisessa. 
Miellyttävän näköiset, helposti asennettavat ja M1-luokitellut materiaalit 
takaavat, että kokkolalaisoppilaat hengittävät jatkossa laadukasta sisäilmaa 
viihtyisissä tiloissa. 

CaSe: Kokkola

kokkola on samassa TilanTeessa 
kuin suurin osa suomalaisista kunnista: jul-
kisten kiinteistöjen peruskorjauksissa piilee 
loputon urakka. Korjaustarpeen kasvu johtuu 
lähinnä 1970-luvun rakennusten peruskorja-
uskuntoon tulemisesta. Suomen Kuntaliitto 
on arvioinut, että koulujen peruskorjaustarve 
kasvaa maassamme noin kymmenellä prosen-
tilla seuraavan vuosikymmenen aikana. 

Kokkola on tarttunut haasteeseen ja pa-
rin viime vuoden aikana täysperuskorjauksen 
on läpikäynyt useita koulurakennuksia. Tuo-
reimmat esimerkit ovat Villan, Hollihaan ja 
Mäntykankaan koulut. 

Tiili- ja betonirunkoiset koulut ovat tul-
leet tiensä päähän tyypillisesti tekniikan ja 
pintojen osalta. Perusteellisen uusimisen 
jäljiltä rakennuksiin jää alkuperäisistä raken-
teista vain runko ja katto. Tekniikka päivittyy 
nykyajan vaatimusten mukaiseksi ja pinnat 
saavat modernin ilmeen kertoo Kokkolan 
kaupungin suunnitteluinsinööri Hannu 
Havela.

Korjattava ei korjaamalla lopu
47 000 asukkaan Kokkolassa on kuntaliitok-
sen myötä 22 suomenkielistä ja kahdeksan 

ruotsinkielistä peruskoulua. Lisäksi kaupun-
gissa toimii kolme suomenkielistä ja yksi 
ruotsinkielinen lukio sekä ammattilukio. Yli 
30 koulukiinteistön kunnossapitäminen on 
jatkuva prosessi. Vanhimmat rakennukset 
ovat 1930-luvulta ja asukasmäärän kasvaessa 
uusia kouluja on rakennettu lähes joka vuosi-
kymmenellä. 

”Suuri, eri-ikäisten kiinteistöjen määrä 
takaa sen, että korjattavaa löytyy aina. Kun 
yksi on korjattu, kaipaa toinen huoltamista ja 
kolmannessa kohteessa on remontin suhteen 
jo tulipalokiire”, Havela arvioi kotiseutunsa 
koulukiinteistöjen tilaa. 

Rakennuskantaa korjataankin hurjalla 
vauhdilla. Urakan laajuudesta kertoo se, että 
parhaillaan joka viides kokkolalainen oppilas 
on evakossa.

”Uusittuihin luokkahuoneisiin pääsyä 
odotetaan tietysti innolla”, Havela jatkaa.  
   
Tähtäimessä parempi sisäilma
Vanhentuneen tekniikan ja kuluneiden pinto-
jen lisäksi korjausurakkaan ryhtymisen yksi 
suuri osatekijä on koulurakennuksissa ilmen-
neet sisäilmaongelmat. 

”Havaitsimme kunnostusta vaativissa ra-

kennuksissa vesivuotoja ja niistä aiheutunut-
ta mikrobikasvustoa. Kun rakennus lakkaa 
toimimasta ja hengittämästä oikein, herkät 
alkavat saada oireita”, Havela kertoo. 

Vanhat alakatot ovat osittain villaa, jotka 
hiukkaspäästöjen lisäksi keräävät likaa. Lat-
tiamateriaaleillekin kaivattiin vähäpäästöi-
sempiä vaihtoehtoja. 

Havela tiimeineen tähtää peruskorjauk-
sen jokaisessa ratkaisussa parempaan sisäil-
man laatuun. He valitsivat Kokkolan alakat-
to- ja akustiikkalevytoimittajaksi Knaufin, 
jonka tuotteiden turvallisuuteen ja kestävyy-
teen kaupunki on luottanut yli kymmenen 
vuotta.  Saneerattavien koulujen alakattoihin 
valittiin Danoline Plaza- ja Danopanel-levyjä 
Micro akustiikkarei’ìtyksellä.  Havelan mu-
kaan tuotteiden ehdottomia vahvuuksia ovat 
miellyttävä ulkonäkö ja kuuluminen parhaa-
seen sisäilmaluokkaan M1.

”Sisäilman kannalta nämä ovat erinomai-
nen valinta. Lisäksi ne on helppo asentaa pai-
koilleen. Vanhan rakennuksen kunnostami-
sessa on aina omat yllätyksensä, mutta nämä 
materiaalit toimivat alusta loppuun. Näillä 
mennään taas seuraavat 30 vuotta!”

Kokkola
Kokkola on noin 47 000 asukkaan merenrantakaupunki, 
jonka juuret ovat merenkulussa ja kaupankäynnissä. Ny-
kyisin se on moderni ja elinvoimainen Keski-Pohjanmaan 
maakuntakeskus. Kälviä, Lohtaja ja Ullava liittyivät kun-
taliitoksen myötä Kokkolaan vuoden 2009 alusta. Samalla 
kaupungin rakennuskanta kasvoi merkittävästi. Rakennus-
ten kunnossapidon keskeisenä tavoitteena on taloudelli-
suus sekä arvokkaan rakennuskannan säilyttäminen.

Peruskorjausaalto pyyhkii Kokkolaa

täysi luotto Knaufiin
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työ, terveys ja 
turvallisuus
Knaufilla työturvallisuusasiat ovat joh-
don erityisessä suojeluksessa. Yhtiössä 
on käytössä OHSAS 18001, sertifioitu 
työturvallisuusjärjestelmä, joka myön-
nettiin vuonna 2011. Se on osana toi-
mintaa ja johtamisjärjestelmää, jossa 
työturvallisuusohjeet on liitetty työoh-
jeisiin. Turvallisuusohjeet  päivittyvät 
työhjetasolla sen mukaan, miten asiat 
muuttuvat.

Koulut, kaupungintalo,kirjasto…
kokkola TunneTaan vanhasta kau-
pungistaan, joka on yksi maamme yhtenäi-
simpiä ja laajimpia säilyneitä puukaupunkeja. 
Alun perin käsityöläisten ja merimiesten asut-
tama kaupunginosa on rakennettu keskipoh-
jalaisen kädentaidon ja kirvesmiesperinteen 
voimalla. Rakennuskulttuuri on ajan saatossa 
muuttunut, mutta Kokkola luottaa edelleen 
vahvasti osaamiseensa ja tekee arkkitehti-
suunnittelun pääosin itse.

Kumppanikseen Kokkola on valin-
nut parhaat rakennusmateriaalivalmistajat. 
Koulurakennusten lisäksi Kokkola luottaa 
muissakin peruskorjausurakoissaan Knaufin 
tuotteisiin. Kaupungin kirjaston kipsilevyillä 
toteutettu näyttävä holvikaarikatto pääsi val-
mistuessaan uutisiin asti. Tällä hetkellä työn 
alla on kaupungintalo. 

”Etenemme työ- ja neuvotteluhuone ker-

”ToiminTajärjesTelmässä koros
TeTaan  vahvan turvallisuusajattelun sisäl-
lyttämistä omaan toimintaan. Kaikki lähtee 
yrityksen  johdosta, omasta esimerkistä. Pe-
ruslähtökohta on, että työkohteet ja -pisteet 
on turvallisuusasioiden osalta vastuutettu. 
Jatkuvuus on näissä asioissa tärkeää, eikä työ-
turvallisuus voi olla vain projekti”, korostaa 
tehtaanjohtaja Olli Santahuhta.

”Knaufilla arvostetaan työturvallisuutta. 
Työntekijöiden mielipiteitä kunnioitetaan 
ja tehdään käytännön pohjalta asioita, kuten 
ohjeistuksia ja seurantaa. Myös omavalvonta 
toimii – kaverit kyllä huomauttavat, jos joku 
ei tee asioita oikein”, täydentää työsuojeluval-
tuutettu Marko Järvinen.

Jokainen knaufilainen on käynyt työtur-
vallisuuskorttikoulutuksen. Lisäksi ensiapu 1 
ja 2 kurssit on käynyt  jokainen tuotannossa 
työskentelevä. Trukkikortit ovat ehdoton 
vaatimus kaikille trukkia ajaville!

Talousjohtaja Teemu Kraus koordinoi 
työturvallisuusasioita  Espoossa  ja aluemyy-
jien osalta. ”Toimihenkilöillä on hieman eri-
laiset riskit. Ohjeistusta on vähemmän kuin  
tehtaalla työskentelevillä. Toimihenkilöillä 
paloturvallisuus on eräs työturvallisuuteen 
liittyvä tärkeä alue, toinen on ergonomia, jo-
hon kuuluu esim. asianmukaiset työvälineet”, 
kertoo Teemu.

”Erityisesti tiedottamisen, kouluttamisen 
ja merkitsemisen tarpeellisuutta ei  voi liikaa 
korostaa työturvallisuusasioissa”, summaa 
Olli Santahuhta.

ennakointi, seuranta ja työkalut
Seuranta ja ennakointi on Knaufilla syste-
maattista, sillä vain siten voidaan toimintaa 
parantaa, vähentää läheltä piti  -tilanteita ja 
vaaranpaikkoja sekä mahdollisia työtapa-
turmia. 

”Konkreettisena työkaluna meillä siihen 
on vihkonen, joka on jaettu kaikille. Sitä on 
myös jaettu ulkopuolisille kuljetusyrittäjille 
ja alihankkijoille. Vihkoseen kuvataan vaa-
ranpaikat ja läheltä piti tapaukset tarkasti  ja 
työsuojelupäällikkö kerää ilmoitukset talteen 
ja vastaa jatkotoimenpiteistä”, jatkaa Olli San-
tahuhta.

Tehdasolosuhteissa käytettävien ainei-
den riskianalyysit ovat erittäin tärkeä osa 
työsuojelua. Esimerkiksi saippuan ja tärk-
kelyksen osalta on laadittu räjähdyssuojaus 
asiakirjat jotka ovat välttämättömiä, koska ne 
ovat räjähdysherkkiä aineita. Nestekaasulle 
on laadittu erikseen nestekaasulaitoksen ris-
kianalyysi ja  seurausanalyysi. 

Työsuojelupäällikkö Kalevi Luostarinen 
vastaa Knaufilla näistä asioista kokonaisuu-
tena, korjaukset ja muutokset käytäntöihin 
ovat kaikkien nähtävillä ilmoitustaululla. Yri-
tyksen johto seuraa myös tehtyjen toimenpi-
teiden  kehitystä.

Työterveyshuolto – ennalta 
ehkäisevää ja tulevaan 
varautumista
Työterveydenhuolto on lähtökohtaisesti  en-
nalta ehkäisevää ja ns. varhaisen puuttumisen 

mallia sovelletaan  eri tilanteisiin –  ja toimin-
ta perustuu kolmikantayhteistyöhön.

Knaufilla on käytössä kaksi erityyppistä 
kyselyä; henkinen kuormituskysely ja vuo-
rotyökysely. ”Suhtaudumme niistä saatuihin 
tuloksiin erittäin suurella vakavuudella. Kan-
nustamme ihmisiä aktiiviseen liikkumiseen 
mm. järjestemällä UKK kävelytestejä ja lii-
kuntapäiviä”,  korostaa Olli Santahuhta.

”Ymmärrämme myös, että vuorotöissä 
tulee enemmän poissaoloja kuin normaali-
töissä. Siksi teemme kaikkemme ihmisten 
jaksamisen eteen, koska kysymys on lop-
pupeleissä myös yrityksen kustannuksista”, 
huolehtii Santahuhta. Knaufilla on huomioi-
tu myös ikääntyvien työntekijöiden tarpeet.

”Esimerkiksi työterveyshuollossa teem-
me normaalien työhönottotarkastusten 
lisäksi viisivuotistarkastukset. Vuosittain 
järjestämme työturvallisuuskyselyn henki-
löstölle, jossa kartoitetaan kokonaistilanne 
käytännön tasolla. Työtyytyväisyys ja tuotta-
vuus kulkevat käsi kädessä, myös tästä syystä 
koemme tämän tärkeäksi”, lisää talousjohtaja 
Teemu Kraus.

Työturvallisuus- ja työterveysasiat ovat 
prioriteettilistan kärjessä Knaufilla. Hyvä työ-
turvallisuus ja terveet työntekijät ovat voima-
varoja yhä kovenevassa kilpailussa.

rallaan kuin palapelissä. 10 000 neliömetrin 
kokoista kaupungintaloa kun ei voi kerralla 
laittaa pakettiin”, Havela kuvailee. 

Vuonna 1980 valmistuneesta kaupun-
gintalosta löytyi jonkin verran vesivaurioita, 
joten kattoja on uusittu erityisellä huolella. 
Alakattomateriaaleiksi valittiin Danoline 
Plaza 600 -akustiikkalevyt. Havela haaveilee 
peruskorjauksen ulottamisesta myös käytä-
vien alakattoihin. 

”Akustiikka pitäisi suunnitella uusiksi, 
sillä nyt askelten kopina ja pohjanmaalaisten 
kovaääninen keskustelu kaikuvat kaupun-
gintalon käytävillä turhankin ponnekkaasti”, 
hän nauraa. 

Peruskorjausaallon edetessä yhteistyö 
Knaufin kanssa jatkuu varmasti. Kokkolassa 
on täysi luotto Knaufin ratkaisuihin.
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Kuvassa vasemmalla Lassa Kaitasalo ja 
oikealla Olli Santahuhta

Kehittyvää kaasuyhteistyötä yli 20 vuotta...

Knauf ja Kosan Gas ajavat 
tandemilla

”Kaasulla on Tärkeä osuus kipsile-
vyn valmistuksessa ja sen rooli on kriittinen 
valmistusprosessin häiriöttömälle sujumi-
selle. Siksi kaasutoimittaja on meille tärkeä 
yhteistyökumppani, jonka osaamisella ja 
kehittymisellä on meille suuri merkitys”,  to-
teaa Olli Santahuhta Knaufin Kankaanpään 
tehtaalta.

Knaufin ja Kosan Gasin, silloisen Shellin, 
yhteistyö alkoi  reilut parikymmentä vuotta 
sitten kun kipsilevytehdasta alettiin rakentaa 
Kankaanpäähän. Kaasutoimittajien vahvuu-
det ja heikkoudet analysoitiin ja Knaufilla 
päädyttiin kilpailutuksen jälkeen Shelliin.

”Silloinen Shell toimitti sekä tietotaitoa 
kaasun käsittelystä sekä laitepuolen osaamis-

ta ja koulutusta, jonka merkitystä varsinkin 
tehtaan käynnistämisen alkutaipaleella ei voi 
liikaa korostaa”, jatkaa Olli Santahuhta. 

Yhteistyö on ollut vuosien varrella kehit-
tyvää ja koulutukseen on panostettu. Kosa-
nin nykyinen Key Account Manager Lasse 
Kaitasalo  toteaakin: ”Haluamme tuoda to-
dellista lisäarvoa asiakkaallemme, auttaa hei-
tä valmistamaan korkealaatuisia kipsilevyjä 
ilman tuotantokatkoja. Ja vielä kustannuste-
hokkaasti.”

”Kaasua tarvitaan prosessissa määrällises-
ti paljon ja siksi varastoinnin merkitys ja jous-
tavuus on meille tärkeää ja tähän haasteeseen 
nykyinen toimittajamme on pystynyt varsin 
hyvin vastaamaan”, lisää Santahuhta.

mihin kaasua tarvitaan Knaufilla? 
Kaasulla tuotettua lämpöä tarvitaan kipsijauheen ulkoista ja 
sisäistä kosteutta säätelemään. Valmiin kipsilevyn kuivatukseen 
sekä trukkien polttoaineeksi. Näin trukkeja voidaan käyttää 
myös sisällä tehdastiloissa. 

Kaasuliiketoimintaan 
keskittynyt toimija 
Shell myi pohjoismaisen kaasuliiketoimin-
tansa vuonna 2011 Kosan Gas A/S:lle, joka 
on osa maailman johtaviin kaasunjakelijoihin 
lukeutuvaa UGI Corporation:ia. Kosan Gas 
Finlandin uusi omistaja on voimakkaasti si-
toutunut toimintojen kehittämiseen. Tästä 
hyötyy myös Knauf, jonka näkökulmasta 
turvallisuusajattelun kehittäminen, varmat 
huollot ja asiakasystävällinen hinnoittelu ovat 
tärkeitä tekijöitä yhteistyön näkökulmasta. 
Kipsilevyn ostava asiakas on tärkeä Knaufille 
ja Knauf on tärkeä Kosanille. 

Yhteinen näkemys 
koulutuksesta ja 
ympäristöajattelusta
Kun ollaan kaasun kanssa tekemisissä on sel-
vää, että turvallisuustekijöiden merkitys ko-

rostuu. Tarvitaan koulutusta, sekä teknistä että 
asenteisiin vaikuttamista. Sopivan säännölli-
sesti mutta tarpeen mukaan annosteltuna.

”Kaasun ominaisuudet on hyvä olla laa-
jan henkilöstön tiedossa – ensisijaisesti kui-
tenkin käytönvalvojilla, sekä tuotannossa että 
huollossa. Pitää muistaa tupakointisäännöt, 
huohotukset ja hönkäputket. Oleellista riskin 
kannalta on ettei rutinoiduta.” huolehtii Olli 
Santahuhta.

”Erityisesti kaasukuormia purettaessa 
kannattaa kiinnittää huomiota letkuliitäntö-
jen tilaan. Kaasun kuljettaja on kaasun kä-
sittelyyn koulutettu huippuammattilainen. 
Taskusta täytyy löytyä vaarallisten aineiden 
kuljettamiseen oikeuttava ADR-lupa”, jatkaa 
Lasse Kaitasalo. 
”Turvallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen 
kulkevat käsi kädessä näissä kaasuasioissa. 
Haluamme minimoida ympäristöriskit ja se 

edellyttää korkeaa moraalia asioiden hoita-
misessa”, lisää vielä Olli Santahuhta.

Lähitulevaisuus
Kosan Gasin mielestä Knauf on asiallisen 
vaativa asiakas ja se pistää toimintaamme 
vauhtia, toteaa Lasse Kaitasalo ”Haluamme 
kehittää toimintaamme yhdessä. Voisi jopa 
leikillisesti sanoa, kuin tandemilla ajaen.”

Uusia energiamuotoja saattaa olla näkö-
piirissä ja sillä voi olla tulevaisuudessa merki-
tystä myös kipsilevyjen valmistusprosessissa 
käytettäviin aineisiin.Toki tällä hetkellä on ti-
lanne sellainen, että näemme Kosanin kehit-
tyvänä kaasualaan keskittyvänä toimijana ja 
siten tärkeänä yhteistyökumppanina meille. 
Mutta maailmahan ei ole valmis, toteaa Olli 
Santahuhta lopuksi.

    

mitä kaasu on?
Kaasu on puhtain palava polttoaine. LPG (Liquefied Petroleum 
Gas) kaasua saadaan raakaöljyn jalostusprosessista tai suoraan 
kaasukentästä luonnonkaasuna. Öljystä jalostettu kaasu sisältää 
esim. noin 95–98 % propaania ja loput 2 % butaania. Eri alojen 
ammattilaisilla on käytössään lukuisia erilaisia LPG-kaasutuot-
teita. Niin kutsutulle kadunmiehelle tutuin tuote lienee kaasug-
rilleissä käytettävä kaasu. 

Kuvassa Knaufin Kankaanpää tehdasalue
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CaSe: Saamelaiskeskus, Inari

Saamelaishallinnon ja -kulttuurin keskus Sajos avautui Inariin 
Juutuanjoen rannalle vuoden alussa ja vihittiin käyttöön huh-
tikuussa saamelaiskäräjien avattua uuden toimikautensa. Talo 
on saamelaiskäräjien kodin ohella elokuva- ja musiikkikeskus 
sekä tieteen ja opetuksen keskus. Tiloissa toimii muun muassa 
Suomesta aiemmin puuttunut saamelaisarkisto.

sajos on inarinsaamea ja tarkoittaa 
tukikohtaa tai paikkaa, jossa viihdytään tu-
lilla pidemmän aikaa. Monenlaista käyttöä 
palvelevan rakennuksen suunnittelusta jär-
jestettiin kansainvälinen arkkitehtikilpailu, 
jonka voittajaksi selviytyi suomalainen arkki-
tehtiryhmä Janne Laukka, Tuomas Niemelä 
ja Milla Parkkali HALO Arkkitehdit Oy:sta. 
Ryhmä vastasi talon ulko- ja sisätilojen suun-
nittelukokonaisuudesta. Pääsuunnittelijana 
kohteessa toimi Arkkitehdit m3 Oy:n Janne 
Pihlajaniemi.

”Alusta asti oli selvää, että saamelaiskult-
tuurin tulee olla olennainen osa itse raken-
nusta. Suunnittelun lähtökohdaksi otimme 
saamelaiskulttuuriin kuuluvan esineistön 
muotokielen. Eräs tämän muotokielen omi-
naisuuksia ilmentävä esine on kuksa. Siinä on 
teräviä kulmia ja lähes suoria pintoja, mutta 
myös kaareutuva ja pehmeä pesä”, sanoo Jan-
ne Laukka HALO Arkkitehdit Oy:sta.

Sajos on muodoltaan tähtimäinen, si-
sääntuloaula on keskellä ja toiminnot on jär-
jestelty sen ympärille.

Saamelaiskeskuksen muotokieli 
kutsuu luontoon

Heradesign akustoi 
luonnonmateriaalein
Aulatila on rakennuksen luonteelle erityisen 
tärkeä, ja aulan tunnelma jatkuu kirjastossa 
ja ravintolassa. Aulan päässä aukeavat suuret 
ikkunat Juutuanjoelle ja seinien vaihtelevat 
kaaret tuovat tilaan oman tunnelmansa. 
”Sisustussuunnittelussa tärkeää oli välitön 
luontokontakti. Suosimme luonnonmateri-
aaleja ja luonnollisia värejä. Julkisivuverhous 
on harmaantuvaa kuusta, sisällä on käytetty 
paljon lakattua puuta pintamateriaalina”, Jan-
ne Laukka kertoo.

Sajosin alakattomateriaaliksi valittiin 
Knaufin Heradesign-akustiikkalevy. Sen elä-
vä pinta ja luonnonmateriaalia muistuttava 
ulkonäkö istuivat sisätilojen kokonaisuuteen. 
Paikoin Heradesign-levyjä on käytetty myös 
kaarevilla seinäpinnoilla. Alakatot asensi 
Teknorakennus Oy Oulusta. Asennuksista 
levyjen ja muiden seinäpintojen osalta vastasi 
Kurikan Interiööri Oy.

Akustoivat Heradesign-levyt varmistavat 
miellyttävän oleskelun Sajosin tiloissa. Le-
vyt on valmistettu magnesiitti-puukuidusta.  
Puukuitulevy on jo yli satavuotias keksintö, 
ja kehitystyön tuloksena Heradesign-levyssä 
yhdistyvät ominaisuudet, joita myös Sajo-
siin haettiin: luonnonmateriaalit, äänenvai-
mennus, tulenkestävyys, sisäilman kosteutta 
tasaava vaikutus ja päästöttömyys. Sideaine 
magnesiitti suojaa puukuitua ja säilyttää elas-
tisuuden. Heradesign-levyn rakenne on ke-
vyt, huokoinen ja tasainen sekä pintakerrok-
seltaan yhdenmukainen.

Monenlaista toimintaa  
Sajoksen sydämessä on kaksi pyöreää salia, 
pääsali Dolla sekä parlamenttisali, jossa saa-
melaiskäräjät kokoontuvat. Salien pyöreät 
kyljet rytmittävät aulatilaa ja muutenkin kaa-
revia muotoja on runsaasti kautta koko raken-
nuksen.

”Toteutusvaiheessa kaarevat muodot 
tietävät toki suoraseinäistä ratkaisua enem-
män työtä. Kaarevat pinnat eivät kuitenkaan 
ole rakennusteknisesti mitään uutta ja tässä 
kohteessa ne ovat suunnittelutyön ytimessä”, 
Janne Laukka pohtii.

Kokonaisuutena haastavinta oli Laukan 
mukaan monen eri tilatyypin tuominen sa-
man katon alle. Konserttisali, kirjasto, toimis-
totiloja, äänitysstudio, parlamenttisali, valtio-
narkisto ja ravintola valmistuskeittiöineen on 
kaikki sovitettu onnistuneesti vajaaseen vii-
teen tuhanteen bruttoneliömetriin.

10  |  GIPSOLUTION 1 /2012 GIPSOLUTION 1 /2012   |   11



>> Meriaura

kipsin kuljeTusyhTeisTyö Knaufin 
ja Meri-auran välillä käynnistyi 2004 loka-
kuussa, jolloin ensimmäinen laivaus tehtiin. 
”Kipsiä olimme tuoneet jossain määrin jo 
aikaisemmin, mutta toiminnan kasvu edel-
lytti kuljetusten tehostamista entisestään. 
Kipsikuljettajan valinnassa luotettavuus ja 
kustannustaso ovat avainasemassa, ja kun  
muualtakin kuullut kokemukset olivat positii-
visia, niin päädyimme Meriauran palveluihin”, 
toteaa  Juha  Raitio Knaufilta

Periaatteena Knaufilla on ollut tehtaan 
alusta saakka, että ensin käytetään kaikki koti-
maassa tuotettu kipsi ja sitten vasta turvaudu-
taan tuontiin. Vuonna 2005, kun hiilivoiman 
tuotanto väheni  EU:n päästökauppasäännös-
ten tultua voimaan, väheni myös kipsin saanti 
kotimaassa merkittävästi.  Tällöin tarvittiin 
korvaavaa kipsin tuontia Keski-Euroopasta.

Kipsi kuljetetaan Saksasta Olkiluodon sa-
tamaan, joka  on Knaufin tarpeiden kannalta 
ideaali lastauspaikka.  Sen toiminta on jous-
tavaa, asiakaslähtöistä ja ammattitaitoista.  
Satamalla on myös osittain samoja omistajia 
kuin Meriauralla, joka sekään ei ole toimin-
nan sujuvuuden kannalta merkityksetöntä. 

”Hoidamme kuljetusten meriosuudet, 
laivasta purut sekä varastoinnin satamassa ja 
Knauf vastaa kipsin kuljetuksista satamasta 
tehtaalleen”, kertoo toimitusjohtaja  Matti-
Mikael  Koskinen Meriaura Oy:stä.

”Haluamme pitää huolta kustannuste-
hokkuudesta ja siitä, että kuljetus- ja lastaus-
ketjumme toimii joustavasti”, jatkaa  Matti-
Mikael Koskinen.                

Kuljetus- ja lastausketjun 
laatu- ja puhtausvaatimusten 
täyttäminen on elinehto  
Merikuljetuksissa on tärkeää, että puhtaus-
vaatimukset lastitilojen osalta täyttyvät, kos-
ka kipsi kuljetetaan jauheena. Tuotteeseen 
ei saa tulla matkan aikana tai varastossa epä-
puhtauksia eikä kosteusvaurioita. Lastitilat, 
lastausalueet ja varastot on pidettävä puhtai-
na. Toisin sanoen kipsi tulee pitää riittävän 
erillään muista kuljettavista raaka-aineista, 
jolloin kuljetuksen laatuvaatimukset voidaan 
taata.

Kipsiä tuodaan samoilla laivoilla, joilla 

ajetaan viljaa, lannoitteita ja elintarvikete-
ollisuuden raaka-aineita  eli lastien ja tilojen 
puhtausvaatimukset on täytettävä joka päivä.

Päästöjä halutaan vähentää 
edelleen 
”Vahva ympäristöarvojen kunnioittaminen 
näkyy Meriauran liiketoiminnassa. Jo nyt 
ajamme matalarikkisellä polttoaineella ja tu-
levaisuudessa tulemme käyttämään laivapolt-
toaineena myös bioöljyä, jonka raaka-aineena 
on kalajalostusteollisuudesta syntyvät rasvat 
ja muut sivutuotteet.” 

Meriaura on ensimmäinen varustamo, 
joka ottaa käyttöön bioöljyä polttoaineena 
hyödyntävän laivan ensi toukokuussa. Aluk-
sessa  käytettävä bioöljy on alkuperältään 
suomalaista. Bioöljyn saatavuuden turvaami-
nen on jatkossa  erityisen tärkeää. Itämeren 
liikenteessä sitä on mahdollisuus käyttää, 
mutta Pohjanmerellä tilanne on vielä tut-
kinnassa. Myös mäntyöljyä tultaneen käyttä-
mään tulevaisuudessa laivojen polttoaineena. 

”Kun ympäristövaatimukset merenkulus-
sa kiristyvät edelleen, ja esimerkiksi lastitilo-
jen puhdistus-  ja painelastivesien käsittelyyn 
liittyvät haasteet tulevat olemaan yhä enem-
män esillä, ne on vain pystyttävä ratkaise-
maan”, määrittelee Matti-Mikael Koskinen.

”Me Knaufilla arvostamme kaikkia näitä 
Meriauran pyrkimyksiä ympäristön hyväksi, 
koska ne osaltaan  sopivat yhteen muutenkin 
ympäristöystävällisten tuotteidemme kans-
sa”,  toteaa Juha Raitio.

Kehittyvää yhteistyötä win-win 
hengessä
Knaufin näkökulmasta on tärkeää, että yh-
teistyö perustuu joustavuuteen  ja luotetta-
vuuteen. ”Kotimaisen raaka-aineen saata-
vuus vaihtelee voimakkaasti, samoin oma 
tarpeemme, johon vaikuttaa  tuotanto- ja 
myyntimäärämme sekä uusien tuotteidemme 
kehittäminen kotimarkkinoille, siksi yhteis-
työkumppaneidemme joustava tapa toimia 
on meille avainasia.” korostaa  Juha Raitio.

Tehokkuus on meriliikenteessäkin päivän 
sana. Siksi Meriauran kuljetukset perustuvat 
kaksisuuntaiseen liikenteeseen, jossa laiva 
on sekä meno- että paluumatkalla mahdolli-

suuksien mukaan täynnä kuljettavaa.    Näin 
voidaan hyödyntää parhaalla sijaintipaikal-
la olevaa laivaa, joka sekin lisää kuljetusten 
joustavuutta.

Hyvää yhteistyötä ja toimitusketjua on 
hiottu vuosien ajan. ”Tietysti logistiikkakus-
tannukset ovat tärkeässä roolissa meidän 
ja asiakkaidemme prosesseissa. Toiminnan 
kehittäminen on molemmille järkevää ja tar-
peellista  win-win-periaatteella”, jatkaa  Matti-
Mikael Koskinen.         

”Merikuljetuksen hinta-laatu-suhdetta 
verrataan konsernissamme globaalisti sekä 
myös Pohjois- Euroopan osalta, jolloin laaja 
vertailutaso on aina olemassa”, lisää vielä Juha 
Raitio.

Lähitulevaisuuden haasteet ja 
mahdollisuudet
Kipsin tuonti tulee olemaan jatkossakin 
Knaufille tärkeää. ”Meille ei kotimaan voi-
malaitosten tuotanto yksin riitä. Kasvava 
myyntimme ja uudet kehittyvät tuotteet tar-
vitsevat yhä enemmän kipsiä. Keski-Euroo-
passa kipsin talteenotto tulee lisääntymään 
ja tuontimahdollisuudet sieltä säilyvät, joskin 
kustannusten noustessa vastaavia säästöjä on 
pyrittävä löytämään toimintoja tehostamalla”, 
arvioi Juha Raitio.

”Toimintamalliimme soveltuva Itämeren 
lähiliikenteen määrä lisääntyy ja polttoaineen 
nouseva hintakehitys pitää huolen siitä, että 
tämä kuljetusmuoto  on kilpailukykyinen 
vaihtoehto asiakkaillemme ja ymmärrämme, 
että kuljetusten volyymeissa on vaihtelua ja 
siihen mukautamme toimintaamme”, päättää 
Matti-Mikael Koskinen.

”Toimintojen jatkuva tehostaminen 
asettaa  uusia vaatimuksia  merikuljetusten 
optimaaliselle lastirakenteelle. Lisäämällä 
laivakuljetusten käyttöä  yhä jalostetumpien 
raaka-aineiden rahtauksessa, on kuljetuslo-
gistiikkaa mahdollisuus tehostaa . Tämä avaa 
kiinnostavan tulevaisuudennäkymän, jossa 
uusilla kuljetusratkaisuilla voidaan mahdol-
lisesti joiltain osin jopa alentaa kokonaiskus-
tannuksia”, toteaa Juha Raitio lopuksi.

Knauf & meriaura – yhteistyötä meren yli

merikuljetus on luonnollinen ja 
tehokas tapa kuljettaa kipsiä

meriaura Oy
Meriaura Oy on erikoistunut 
teollisuuden tuotteiden ja raaka-
aineiden merikuljetuksiin sekä 
erilaisiin projektikuljetuksiin.
Alukset liikennöivät sopimus- ja 
hakurahtiliikenteessä Euroopan 
alueella, pääasiassa Itämerellä ja 
Pohjanmerellä. 
15 kuivarahtialusta
Liikevaihto 32 milj.€
Maahenkilöstöä noin 20

12  |  GIPSOLUTION 1 /2012 GIPSOLUTION 1 /2012   |   13



Heradesign rulettaa

Joensuun Karjalantalossa 
on uusi ja vahva rocksyke
Joensuun Karjalantalo on kokenut uuden tulemisen. Vuosina 2010–2011 
tehtiin perusteellinen pintaremontti talossa, jolle halutiin lisää käyttöä ja 
samalla asiakkaille uusia mieleenpainuvia kokemuksia aidossa karjalaises-
sa musiikkiympäristössä. 

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

CaSe: Karjalantalo, Joensuu

rakennus koosTuu kolmesta eri 
kerroksesta: ylimmässä kerroksessa Ke-
rubin sali, joka toimii elävän musiikin 
esittämispaikkana,toisessa kerroksessa Keru-
bin keittiö ja ravintola, joka toimii seuruste-
luravintolana. Kerubin kellarissa keikkaillaan 
pienimuotoisemmin ja discoillaan. 

1954 valmistunut  Einari Teräsvirran 
suunnittelema ravintola ja rakennus koki täy-
dellisen sisäisen muodonmuutoksen. 
Talon omistaja karjalaisen kulttuurin 
edistämissäätiö, jonka tarkoitus on kar-
jalaisen perinteiden ja kulttuurin vaali-
minen Suomessa. 

Joensuun popmuusikot ry halusi 
vuonna 2010 lähteä kehittämään ta-
losta entistä monipuolisempaa valta-
kunnallisesti tunnettujen orkesterien ja 
artistien esiintymispaikkaa, jossa suomalai-
set kärkiartistit käyvät esiintymässä kaikkien 
suomalaisten iloksi ja huviksi. 

Asiat etenivät ja Joensuun popmuusikot 
ry:n alaisuudessa toimiva Joensuun Töminä 
Oy remontoi tilan ja vuokrasi sen käyttöönsä 

vuonna 2010 karjalaisen kulttuurin edistä-
missäätiöltä. 

Samana vuonna tunnettu joensuulaisen 
sisustussuunnittelutoimiston Carelia Desig-
nin sisustussuunnittelija Riikka Hakulinen 
värvättiin suunnittelemaan Karjalantalon 
sisustuksen pintamateriaalit, kalusteet ja va-
laistukset. 

Talo haluttiin muuttaa paremmin uusia 

asiakastarpeita vastaavaksi – siis ilmettä uu-
distettiin ja  rockhenkisyyttä lisättiin. Samalla 
Kerubista tuli pop- ja rockmusiikin päämesta 
Pohjois-Karjalassa, valtakunnallisestikin no-
teerattu esiintymispaikka

”Punkkarinpään” kestävä 
ratkaisu
Kerubin Salin sisustuksen päämateriaalin piti 
olla kestävää, ekologista ja äänentoistoa sel-
västi parantavaa. Kokeilujen, testien ja vertai-
lun jälkeen päädyttiin Knaufin Heradesigiin.

”Satuin  Habitareen kun etsin kestävää 
akustiikkalevyä Karjalantalon Kerubin Saliin. 
Levyn piti olla ilmeeltään näyttävää. Ekolo-
gisuus oli asiakkaalleni myös tärkeä kriteeri”,  
toteaa sisustussuunnittelija Riikka Hakulinen 
ja jatkaa:

”Tutkin vaihtoehtoja, tunnustelin levyjä 
ja tarkistin tietojani soittamalla edustajalle, 
näin sain vahvistuksen päätökselleni.”

Ja mikä tärkeintä levyjä on mahdollista 
vaihtaa jos kuitenkin vahinkoa levylle sattuisi 
tapahtumaan.” 

Vaativaa 
akustiikkasuunnittelua
SF Sound toimitti Karjalantaloon akustiik-
kasuunnittelun konserttisaliin, kellariin ja 
ravintolaan.

Tavoitteena oli mahdollisimman monen-
laisiin tapahtumiin soveltuvat muunneltavis-
sa olevat tilat. Artistit, bändit ja asiakkaat ovat 
antaneet tiloista positiivista palautetta. Vaik-
ka budjetti oli rajallinen ja aikataulu tiukka 
saatiin aikaan nopeasti toteutettavat ja realis-
tiset suunnitelmat. Suunnittelu oli haastavaa, 
koska rakennus oli suojeltu, rakenteita ei saa-
nut muuttaa ja mahdollisuus myöhempiinkin 
muutoksiin tuli säilyttää. 

”Akustointi on tilan taajuusvasteen ja 
kaiunta-ajan muokkaamista käyttötarkoitus-
ta vastaavaksi, ts. miltä huone tilana kuulos-
taa, millainen sen soundi on. PA, eli äänen-
toisto puolestaan viritetään tilaan sopivaksi. 

Sitä ennen pitää kuitenkin tilan akustiikan 
olla kunnossa”,  kertoo Kimmo Perkkiö  
SF Soundista.

Monikäyttötilana Kerubin salissa on 
rocktapahtumien lisäksi seminaareja, messu-
ja ja akustisen musiikin esityksiä. Tarvittiin 
siis kompromisseja ja muunneltavuutta niin, 
ettei tilan ääni puuroutuisi missään olosuh-
teissa kuuntelijoiden korvissa.

Heradesign valittiin Kerubin saliin, kos-
ka se miltä levymateriaali kuulostaa tilassa 
verrattuna muihin vastaavat tekniset omi-

naisuudet omaaviin materiaaleihin, on omaa 
luokkaansa.

”Heradesign on kovuudestaan huolimat-
ta tehokas ääntä ja kaikua vaimentava mate-
riaali. Se muuttaa tilan soundia rauhoittavan 
pehmeäksi, mutta silti kiinteäksi. Se on lisäk-
si kestävä sekä pintakäsiteltävissä. Kerubissa 
käytettiin 25mm paksua levyä, joka omalta 
osaltaan takaa kestävyyden.” maalailee Kim-
mo.

Kaiunta-aika saatiin sopivan tasaiseksi 
kaikilla taajuuksilla ja äänimaisema tilassa on 

”Knaufin Heradesigin 
pintarakenne ja kestävyys 
ovat omassa luokassaan”, 
suitsuttaa Riikka Hakulinen.

miellyttävän selkeä. Siellä pystyy jopa kes-
kustelemaan rock-konserttien aikana. Semi-
naareissa ääni kuuluu ymmärrettävänä salin 
perälle asti. Siis isoja etuja kuuntelijoille ja 
asiakkaille. 

”Yhtä tärkeää kuin itse akustointimate-
riaali, on sen suhde muihin materiaaleihin 
ja kuinka se on asennettu. Vain tällä tavalla 
syntyy onnistunut huoneakustiikka ja He-
radesign oli onnistunut valinta tähän,” vetää  
Kimmo yhteen.

Käyttäjien kommentteja
Ulkonäöllisesti ja akustisesti erittäin mielen-
kiintoista kirjoittaa Jasse Kesti blogissaan 
2.3.2011, jota lainaamme: 

”Kehuntaa voi jatkaa seuraavan päivän 
Joensuun Kerubin osalle, mikä on siis uusi 
klubi Karjalantalon yläkerrassa. Ihme mes-
ta kuulkaa! Ennenkuulumaton konsepti on 
tuolla: Siellä on ensinnäkin hoidettu akus-
tiikka kuntoon, valittu sopiva, jopa ylimitoi-
tettu PA. Valkattu mikit sen mukaan mitkä on 
hyviä ja pidetään vielä aikaisista soittoajoista 
kiinni. Tähän kun lisätään myös kaikinpuolin 
mukava ja osaava henkilökunta, niin mieles-
täni se on tavatonta! Joku roti hei!”

Riikka Hakulinen toteaakin lopuksi: 
”Heradesignia voin kyllä suositella kaikille, 
jotka arvostavat miellyttävää ulkonäköä ja 
huippuluokan akustiikkaa.”
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» Vieraileva kynäilijä

Kenen vastuulla 
on hyvä sisäilma?

>> asiantuntijan haastattelu

kuKa on viime kädessä vasTuussa 
hyväsTä sisäilmasTa, professori Kari 
Reijula Työterveyslaitokselta?

”Työterveyslääkärinä näkemykseni on, että 
rakentamisen kaikissa portaissa tulisi tuntea 
rakennusmateriaalien ominaisuudet ja niiden 
heijastukset sisäilman laatuun. 

Hyvän sisäilman perusta luodaan jo suun-
nitteluvaiheessa. Silloin sovitetaan yhteen eri 
käyttäjäryhmien tarpeet, työprosessin suju-
vuusvaatimukset ja sisäympäristön laatuun 
vaikuttavat osatekijät kuten talotekniikka, 
tilajärjestelyt ja käytettävyys. Arkkitehtien ja 
suunnittelijoiden on tiedettävä tarkkaan, mitä 
rakennettavalta tilalta vaaditaan. On tärkeää 
tuntea rakennusmateriaalit ja niiden yhteen-
sopivuus tilan käyttötarkoituksen kanssa. 

Kun tilaaja saa suunnitelmat pöydälleen, 
laadun kustannukset on ymmärrettävä ja 
hyväksyttävä. Peräänkuulutan osaavampia 
tilaajia, jotka perustaisivat päätöksensä hal-
van hinnan sijaan laatuun. Voisi sanoa, ettei 
köyhällä ole varaa ostaa halpaa ja huonoa. 

Kun edetään suunnitelmien toteutusvai-
heeseen, rakentajien pitää käyttää valittuja 
materiaaleja oikein. Näin varmistetaan, että 
materiaalien ominaisuudet toteutuvat valmis-
tajan tarkoittamalla tavalla. Kriittisen tärkeää 
on esimerkiksi varastointi rakennusvaiheessa, 
jotteivät kosteus ja muut tekijät pääse pilaa-
maan materiaaleja. Sisustussuunnittelijoiden 
on puolestaan tiedettävä, minkälaiset pin-

noitteet kullekin materiaalille sopii. 
Kun sisäilman laadulle on luotu hyvä pe-

rusta oikeilla materiaalivalinnoilla ja käsitte-
lyllä, viimeisenä vastuu lankeaa tilojen käyttä-
jälle.  Käyttäjän on tunnettava tilassa käytetyt 
materiaalit ja hoidettava niitä tarpeen mu-
kaan. Sisäilman laatuun voi lisäksi vaikuttaa 
mm. varmistamalla riittävä ilmanvaihto, huo-
lehtimalla tilojen oikeasta sisälämpötilasta, 
siivoamalla säännöllisesti sekä valitsemalla 
mahdollisuuksien mukaan pölyttömiä ma-
teriaaleja.

Haaste materiaalivalmistajille

Työtiloista yhä suurempi osa on toimisto-
maisia ympäristöjä. Tämä asettaa rakennus-
materiaalivalmistajille omat haasteensa.  Joh-
dan Työterveyslaitoksella Käyttäjälähtöiset 

toimivat työtilat  -teemaa, jonka tavoitteena 
on saada aikaan systeemivaikutus toimialalla 
niin, että lopputuloksena on nykyistä parem-
mat rakennuksen sisäympäristön olosuhteet 
uudis- ja korjausrakentamiseen liittyen sekä 
tilat, jotka edistävät käyttäjien hyvinvointia ja 
tiloissa tapahtuvaa toimintaa.

Haluamme saada aikaan myönteisen vai-
kutuksen tilojen käyttäjien terveyden, hyvin-
voinnin ja innovatiivisuuden lisäksi energia-
tehokkuuteen, yhteiskunnan toimintakykyyn 
ja kiinteistöjen arvoon. Haastan Knaufin mu-
kaan näihin talkoisiin laadukkaan sisäilman 
puolesta! ”

Hyvä sisäilma on monen tekijän summa. Ihminen 
on herkkä mittari, joka aistii sisäympäristöön vai-
kuttavien tekijöiden yhteisvaikutukset. Huonoon 
sisäilmaan ei vaadita kuin yhden osa-alueen epäon-
nistuminen suunnitteluvaiheesta käyttäjän toimiin 
ulottuvassa sisäilman laatukaaressa. 

Knauf Oy pitää puhdasta sisäilmaa tärkeänä osana viih-
tyisää työskentely- ja asuinympäristöä. Knaufin Danoli-
ne, Heradesign ja AMF-alakattotuotteet ovat M1-luoki-
teltuja. Rakennustietosäätiö RTS:n myöntämän parhaan 
M1-luokituksen ovat saaneet myös yhtiön valmistamat 
kipsilevyt, -massa ja -tasoitteet osoituksena siitä, että 
niistä haihtuu hyvin vähän yhdisteitä huoneilmaan.
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Knauf Oy uudisti nettisivunsa
-tavoitteena käytön helppous

knauf oy:n uudisTuneeT neTTisi
vuT ovat avautuneet. Yritys aloitti nettisivu-
jensa uudistusprojektin kesän korvalla viime 
vuonna. Uudistus lähti tarpeesta selkeyttää 
Knauf.fi – sivuston sivustorakennetta ja pa-
rantaa helppokäyttöisyyttä.

Uudistuksen yhteydessä myös sivujen 
graafinen ulkoasu päivitettiin vastaamaan 
asiakkaiden toiveita. Lisäksi aiemmin hie-
man piilossa olleet tuote- ja työvideot siirret-
tiin etusivulle helppokäyttöiseen YouTube-
ikkunaan.

”Uusittujen sivujen ylläpito-ohjelma an-
taa entistä vapaammat kädet luoda uutta ja 
päivittää vanhaa. Myös sosiaalisen median 
eri palveluiden integrointi onnistuu jatkossa 
aiempaa helpommin”, kertoo Knauf Oy:n 
markkinointipäällikkö Ari Hyvärinen.
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Kuivaa asiaa kipsilaasteista  
m.a. Nummisen siivittämänä 
– kevätkampanjamme starttaa huhtikuussa!
Kevään 2012 panostustuote Knaufilla  ovat kipsilaastit. Tuotteina ovat konekipsilaasti 
MP 75 L ja käsikipsilaasti  Goldband.

”lähesTymme urakoiTsijoiTa ja 
suunniTTelijoiTa hieman totutusta 
poikkeavalla tavalla,” valaisee markkinointi-
päällikkö Ari Hyvärinen Knaufilta.

Mainostoimistomme Shandy Finland 
kehitti  kampanjaidean, jossa yhdistettiin asia 
ja viihde oivallisella tavalla. Toki kampanjan 
pääelementit noudattelevat tutkittuja latuja, 
mutta haasteeksi perusrakentamiseen liit-
tyvissä tuotteissa usein nousee miten jättää 
muistijälki vastaanottajalle, jotta pienenpieni 
itu tuotteistamme jäisi elämään.

Vaikka idea olisi kuinka raflaava, fokus 
täytyy silti pitää tuotteessa. Luulen että  ta-
voite tässä on aika lähellä. 

Ratkaisu yllätti meidät itsemmekin: 
Shandy oli valjastanut M.A. Nummisen ker-
tomaan kuivaa asiaa kipsitasoitteista, jatkaa 
Ari.  Taiteilija itse innostui aiheesta kovasti ja 
sävelsi omaan maurianteromaiseen tyyliinsä 
Laulun kipsitasoittamisen helppoudesta. Ko-
konaisuus on huikea – ja jää mieleen!

”M.A: han on erittäin suosittu mm. Sak-
sassa, joten eihän sitä koskaan tiedä koska 
kappale ilmestyy saksankielisenä versiona,” 

Kampanja näkyy rakennusalan lehdissä, 
myymälöissä, suoramarkkinoinnissa ja netis-
sä kampanjasivulla, joka toivottavasti näkyy 
mahdollisimman laajalle katsojajoukolle ja 
nostaa siten tuotteidemme tunnettuutta ja 
lisää myyntiä, kiteyttää Ari.

Äksyn Äänimiehen akustiikka-
koulu: – kipsit seinille!

kyllä maailmaan äänTä mahTuu. 
Eri asia on sitten se, kuulostaako se hyvältä 
– tai pitääkö sitä ylipäätään kuulua joka pai-
kassa. Itselle tahtoo jo iskeä mölyallergia, kun 
työkseen toimii äänimaailmassa. Välillä jurp-
pii käydä kylässä kaverin kerrostaloasunnos-
sa, kun rappukäytävässä 
kaikuu niin, että hädin 
tuskin uskaltaa hengittää, 
ettei tule naapureille sa-
nomista. (Koskahan ra-
kentajat ymmärtää akus-
toida käytävät?)

Näppäränä jätkänä kaverini onnek-
si osasi eristää oman muusikkoluukkunsa 
kerrostalokelpoiseksi paksuilla verhoilla ja 
matoilla sekä täyttämällä kirjahyllynsä kirp-
putoreilta löydetyillä sarjakuvakirjoilla  – on 
niitä luettukin! Nämä ovat vielä puhtaasti 
WAF-kamaa (Wife Approval Factor eli Vai-
mon Hyväksymää.) Toista olivat sitten ne 
munakennot olohuoneen seinille niitattuina.  
Vaimon kiivas palaute kuultiin kauas, muna-
kennoista huolimatta. Kaverini ei myöskään 

Ääniteknikko Jan Niska 
– kavereiden kesken Jankki – työskentelee 
mm. keikkailevien bändien ääniteknikkona.

tykännyt jälkiviisastelustani, kun mainitsin, 
että vähemmällä ois päässyt laittamalla sei-
niinsä kunnon akustiikkalevyä. Niitä saa ny-
kyään ihan hyvännäköisinäkin!

Jos siis teinipoikasi on päättänyt ryhtyä 
rumpaliksi, koska tytöt kuulemma tykkää 

muusikoista, niin hyvän 
vinkin sijaan saat kak-
si: Ensinnäkin, älä osta 
pojalle kalliita akustisia 
rumpuja, vaikka asuisit 
autiolla saarella! Ihan 
siksi, että omia korvi-

aankin saa ja kannattaa säästää. Toisekseen, 
ensi töiksesi pinnoita harjoitteluhuone kun-
non akustiikkalevyllä, katosta alaspäin! Le-
vyyn voi printata vaikka idolin kuvia – tai sen 
söpön pimun, ketä poika yrittää miellyttää. 
Ja vaikkei ei perheessä muusikoita olisikaan, 
niin kyllä se mediahuone tai olkkarikin kuu-
lostaa paremmalta, kun ei elokuvan äänie-
fektien kaiku poukkoile ympäri huonetta. 
Kannattaa kysyä akustiikkalevytoimittajalta, 
minkätyyppinen levy parhaiten sopii mihin-

» Vieraileva kynäilijä» Vieraileva kynäilijä

kin tarkoitukseen. Vähän kipsiä seinille, niin 
pääsee jo pitkälle. Jos oikein haluaa hifistellä, 
niin voi rakentaa bassoansan ja resonaattorin 
– mutta se onkin jo työläämpää ja vaatii osaa-
mista ja mittailemista. 

Ei ole keikkapaikoillakaan aina äänimaa-
ilmassa hurraamista. Bändin esiintymislavat 
on joskus jätetty täysin vaimentamatta. Ei ole 
ääniteknikon elämä silloin helppoa. Mieli-
kuvitusta joutuu käyttämään, jos ei ole edes 
paksuja verhoja lähistöllä, mistä kiskoa. 

Sellaisten iltojen jälkeen viettää mielel-
lään hetken täysin vaimennetussa studiossa 
lepuuttamassa kuuloluitaan. Vaikka toisaalta, 
eipä sitäkään kauaa siedä, ennenkuin se alkaa 
ahdistaa – täysin ilman jälkikaikua ei myös-
kään maailma kuulosta hyvältä.

Fysikaalisesti ääni ja 
melu ovat sama asia. 
Makuasiana eivät!

T-paitaEsite 148 x 148 mm, 4-sivua Suorapostitus A4

knauf.fi/kipsitasoitteet
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Knaufin valikoimista löytyy kipsilaasti ammattilaisille, omatoimi- 
rakentajille ja remontoijille. Kipsilaasti tasoittaa ja tarttuu nopeasti ja 
helposti. Eikä aika käy pitkäksi kuivumista odotellessa. 

Knauf MP 75 L on veteen sekoitettava koneellisesti levitettävä  kerta- 
käyttölaasti. Sitä voidaan käyttää kaikkien sisätilojen rappaamiseen, 
erityisesti betoni- ja muurattujen sisäseinien ja -kattojen oikaisuihin ja 
rappauksiin. Laasti soveltuu niin kuiviin kuin kosteisiin sisätiloihin.

Knauf Goldband on veteen sekoitettuna käyttövalmis kertatäyttölaasti. 
Se soveltuu erityisesti korjaustöihin tai pienille pinnoille. Laastia voidaan 
käyttää niin betoni- ja muurattujen sisäseinien ja -kattojen oikaisuihin 
sekä rappauksiin kuin myös kolojen ja uritusten täyttöön. Sen avulla 
saadaan yhdellä kerroksella maalattava, tapetoitava tai laatoitettava pinta.

knauf.fi

Kuivaa asiaa  
kaikille kipsilaasteista kiinnostuneille!

Erittäin

Laulu kipsitasoittamisen helppoudesta:  
knauf.fi/kipsitasoitteetQR-koodilla nopeasti perille!


