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Päätoimittaja 
Ari Hyvärinen
Toimitus ja ulkoasu 
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Myynti ja hallinto 
Lars Sonckin kaari 14
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Puhelin: (09) 476 400
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Tuotanto ja logistiikka 
Kenttäkatu 4
38700 Kankaanpää
Puhelin: (09) 476 400
Jakelu Knaufin asiakasrekisteri

Lehtien näköisnumerot 
löytyvät myös internetistä, 
osoitteesta www.knauf.fi 
Lehti on painettu 
ympäristöystävälliselle 
paperille.

KNAUF on yksi Euroopan suurimmis-
ta rakennusmateriaalivalmistajista, ja yri-
tyksellä on toimintaa maailmanlaajuisesti. 
Suomessa Knauf valmistaa kipsilevyjä 
Kankaanpään tehtaalla. Yrityksellä on yh-
teensä yli 150 tuotantolaitosta ja 26 000 
työntekijää. 

Rakennus- ja sisustusmateriaaleista 
muodostuva tila on Knaufin palvelutar-
jonnan ja asiantuntijuuden keskiössä. 
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat 
kipsikartonkilevyt sekä kipsipohjaiset 
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laastit ja lattiamassat, AMF-, Danoline- ja 
Heradesign-akustiikkatuotteet, teräsran-
gat, tarkastusluukut sekä laastipumput ja 
-sekoittajat sekä Aquapanel-sementtilevyt 
ja Knauf Sheetrock -valmistasoitteet.

Ympäristö- ja laatusertifikaatit ohjaavat 
yrityksen toimintaa ja tuotekehitystä.

Knauf-nimi tulee yrityksen vuonna 1932 
perustaneelta perheeltä. Knauf toimii 
edelleen perheyrityksenä. 

Lue lisää osoitteesta www.knauf.fi
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Pääkirjoitus

Pieniä myönteisiä signaaleja
Rakennusteollisuus ennustaa syksyn suhdannekat-
sauksessaan ensi vuodeksi talonrakentamiseen koh-
tuullista 2,7 prosentin kasvua. Tämä tarkoittaa lähes 
27 000 uuden asunnon aloittamista tänä syksynä ja ensi 
vuonna. Pitkästä aikaa siis hyvä uutinen. Rakentamisen 
ennustettu viriäminen innostaa alan toimijoita ja toi-
vottavasti mahdollistaa hyvän kierteen alkamisen.

Tämänkertaisen numeromme pääteema on 
puurakentaminen. Pääset kurkistamaan puurakentamisen nykytilaan meillä 
ja muualla. Puurakentaminen antaa Suomelle uusia mahdollisuuksia: se luo 
työpaikkoja, tuoteinnovaatioita ja teknologian uusia soveltamismahdollisuuksia 
ja tuo tuoreen tulokulman myös perinteiseen kerrostalorakentamiseen. Monet 
Knaufin tarjoamat ratkaisut esimerkiksi äänieristämiseen, kosteudelta suojaa-
miseen ja ulkoseiniin soveltuvat varsin hyvin puukerrostaloihin jo nyt.

Olemme tämän vuoden aikana trimmanneet omaa organisaatiomme entistä 
vahvemmin asiakkaiden toiveita ja tarpeita tukevaksi. Syvennämme tuotteesta 
tilaksi -toimintamallia arkipäivän työssämme tavoitteena palvella aktiivisemmin 
sekä tarjota korkealaatuisia tuotteita ja ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. 
Olemme rekrytoineet uutta voimaa myynnin ja asiakaspalvelun johtoon – tuo-
reen knaufilaisen Pekka Torikan haastattelun voit lukea toisaalta tästä lehdestä. 

Menestystä alkavalle vuodelle!

Kai Nurmi
toimitusjohtaja
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”Suomi elää metsästä” oli aikanaan slogan, 
joka IT-huumassa painui unhoon – kunnes 
2010-luvulla oivallettiin, että biotaloutta 
edelleen kehittämällä voidaan luoda uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. 
Puukerrostalojen kasvava määrä kertoo 
kehittyvästä teollisesta puurakentamisesta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n tuoreen raportin mukaan puuker-
rostalojen markkinaosuus uusista asuinkerrostaloista on muutamassa 
vuodessa nousemassa 10 prosenttiin. Lähivuosina Suomessa on tulollaan 
noin 6 800 puukerrostaloasuntoa 11 paikkakunnalla. Kysyimme TEM:n 
puurakentamisohjelman kehittämispäälliköltä Markku Karjalaiselta ja 
StoraEnson rakentamisen ratkaisuiden johtaja Petri Perttulalta mitkä 
seikat ovat eniten vaikuttaneet puukerrostalojen suosion kasvuun.

”Puukerrostalorakentamisen rakennusmääräyksiä muutettiin vuonna 
2011. Uusitut määräykset mahdollistavat 8-kerroksisten puisten kerros-
talojen rakentamisen, mutta teknisiä esteitä ei enää ole korkeampienkaan 
rakennusten toteuttamiseen. Rakennusmenetelmien, materiaalien 
sekä talotekniikan kehitys mahdollistaa puun käytön uusilla tavoilla ja 
rakennuskustannusten laskun pikkuhiljaa betonirakentamisen tasolle”, 
luettelee Karjalainen. 

Paloturvallisuuden kohdalta hän mainitsee esimerkiksi korkeapainesu-
muvesitekniikan, joka käyttää vain kymmenesosan tavallisen sprinklerin 
käyttämästä vedestä. Sitä suositellaan kaikkiin puukerrostaloihin. ”Myös 
kipsilevyt ovat tärkeä osa puukerrostalojen paloturvallisuutta palamatto-
muutensa ansiosta”, muistuttaa Karjalainen.

Rakentamismääräyksissä huomioidaan kasvavasti myös rakennusma-
teriaalien valmistuksen aiheuttamat ja rakentamisen aikaiset ympäristö-
vaikutukset. Puun kilpailukyky rakennusmateriaalina siis paranee.

Stora Enson Petri Perttula näkee asian näin: ”Puu on loistava 
raaka-aine rakentamisessa. Se on uusiutuva luonnonvara ja sitoo hiili-
dioksidia metsässä puun kasvun ajan. Lisäksi puun keveys heijastuu esim. 
kuljetuspäästöihin ja -kustannuksiin”.

Puheenaiheena

PUURAKENTAMISEN 
PITKÄ MARSSI

Kerrostalorakentamisen 
läpimurto lähellä
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PUURAKENTAMISEN 
PITKÄ MARSSI

Kerrostalorakentamisen 
läpimurto lähellä

Jyväskylän Kuokkalassa kohoaa Suomen 
korkein puukerrostalo, 8-kerroksinen Puukuokka. 
Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon pokanneen 
Puukuokan käytävien seinät on päällystetty 
Heradesign fine A2-akustiikkalevyillä. 
Käytävien hyvä akustiikka sai erityismaininnan 
arvosteluissa.

GIPSOLUTION 2/2015 5
Kuva: Lakea Oy
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Puheenaiheena

CLT-tekniikka

Tilaelementti

Puukerrostalorakentamisessa on yleistymässä 
CLT (Cross Laminated Timber) -materiaali, jossa 
rakennuksen kantavina pysty- ja vaakaelementteinä 
ovat laudoista kerroksittain ristiinliimatut 
massiivipuulevyt. Kehittyneen liitostekniikan, 
ilmatiiviyden ja rungon jäykistyksen ansiosta CLT 
soveltuu korkeisiin puukerrostaloihin.

CLT-levyihin perustuva tilaelementti on myös 
käytetty rakennustapa. Kuivissa ja valvotuissa 
tehdasolosuhteissa pitkälle esivalmistetut tila-
elementit nopeuttavat rakennuksen pystytysaikaa. 

Jaettu kehitystyö vie alaa eteenpäin
Ekologinen ajattelu on yhä voimistumassa: asukkaat haluavat kestäviä ratkaisuja asuinym-
päristöissään, jotka kaupungistuvat entisestään. Puu tarjoaa tähän luontevan rakennus-
materiaalin. Keskeiseen rooliin nousee alan yritysten kyky kehittää toimivia tuotteita ja 
ratkaisuja – taloteknistä turvallisuutta ja asumismukavuutta unohtamatta. Suomi on isojen 
kohteiden puurakentamisessa jäljessä esim. Ruotsia, Norjaa ja Keski-Eurooppaa.

Suomen kerrostalot on rakennettu samalla betonielementtitekniikalla jo kohta puolen 
vuosisadan ajan. Perttula korostaa alan lisääntyvän yhteistyön merkitystä tehokkaan 
puurakentamisen, uusien toimintatapojen ja parempien tuotteiden synnyttämisessä, ja 
peräänkuuluttaa mahdollisuutta testata ja kehittää ratkaisuja yhdessä alan toimijoiden 
kanssa. 

”Puukerrostalojen yleistymistä ovat hidastaneet ennakkoluulot, osaajien puute ja 
taloudellisten riskien välttely. Jotta rakennusmenetelmät kehittyisivät ja kustannukset saa-
taisiin laskuun, kannattaisi osaamista ja suunnittelutyökaluja kehittää yhdessä toimijoiden 
kesken. Vain siten voidaan ylläpitää puurakentamisen kilpailukykyä”, perustelee Perttula. 
”Positiivista on, että myös valtio tukee kehitystyötä hallitusohjelmatasolla.”

Petri Perttula
Stora Enso

Lisää tietotaitoa puukohteiden rakennesuunnitteluun
TEM:n Markku Karjalainen peräänkuuluttaa alalle ammattitaitoisia 
ja päteviä rakennesuunnittelijoita. Puurakentamisen erityispiirteet 
tuntevista pätevistä rakennesuunnittelijoista on pulaa, ja heitä pitäisi 
kouluttaa 2–3 kertaa nykyistä enemmän joka vuosi. Puurakenteiden ra-

kennesuunnittelun AA-pätevyyteen 
valmistavan koulutuksen läpäisi vii- 
me vuonna noin 40 suunnittelijaa, 
ja koulutettavien määrä on kasvussa. 
”Vertailun vuoksi betonirakenteissa 
on koulutettu yli 350 ja teräsra-
kentamisessa yli 150 AA-pätevyys- 
tason rakennesuunnittelijaa,” laskee 
Karjalainen. 

Puukerrostalon suunnittelussa on 
hallittava etenkin lujuuslaskenta sekä 
tunnettava paloturvallisuus, äänie-
ristys, kosteuden hallinta työmaalla 
ja ulkopintojen pitkäaikaiskestävyys. 
Karjalaisen mukaan viimeksi mai-
nittua epäillään yhä rakennuttajien 

ja rakennusliikkeiden taholta, vaikka puujulkisivujen pitkäaikaiskes-
tävyydestä on tarjolla tutkimustietoa. Hyvin toteutettu julkisivu 
kestää vuosikymmeniä, mutta halvimmilla ratkaisuilla ei kestävyyttä 
kannata odottaa. Kaikki puukerrostalot saavat julkisivuverhouksen 
taustan tuuletuslevyksi esimerkiksi säänkestävän ja paloturvallisen 
kipsilevyverhoilun.

Erityistä ammattitaitoa vaaditaan korjausrakentamisessa. 
Puuelementtirakenteet tarjoavat toimivia ja edullisia ratkaisuja 
esimerkiksi lähiöiden korjaamiseen. Puulla voidaan monipuolistaa 
rakennusten ulkonäköä ja parantaa asumisen miljöötä. Taloyhtiöiden 
on mahdollista rahoittaa peruskorjauksensa joko osittain tai kokonaan 
esimerkiksi täydennysrakentamalla lisää asuntoja ylimmän kerroksen 
päälle tai ullakkokerroksiin.

Markku Karjalainen
TEM

GIPSOLUTION 2/20156
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Runkoelementtejä puukerros-
taloihin valmistaa Suomessa 
muutama yritys. Kotimaista 
puuta käyttävät muun 
muassa Crosslam Kuhmo, 
Koskisen Oy, Versowood ja 
Metsä Group. Stora Enson 
Varkauden investointi lisää 
kotimaisen puun käyttöä 
puuelementeissä.

PUUKERROSTALOT
SUOMESSA

Tällä hetkellä yhteensä

47
puukerrostaloa, joissa

1  167
asuntoa, joista

587
valmistui vuonna 2014

Tulossa uusia puukerrostaloja noin

570 200
kerros-m2, joista

484 100
kerros-m2 asumiseen tarkoitettuja 

 = n. 6 800
asuntoa

= 9 700
asukasta

86 100 
kerros-m2 on julkista, toimisto-

liike- tai hotellirakentamista

Suomessa voidaan rakentaa

8
-kerroksisia puukerrostaloja

Kuva: Lakea Oy
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Metsäisten maiden rakennustapa
Puurakentamisen kehityksen kärkialueita ovat saksankielinen Keski-Eurooppa, Ruotsi ja Norja, 
mutta myös Pohjois-Amerikassa modernilla puurakentamisella on laajat markkinat. Nämä alueet 
ovat sääolosuhteidensa ja raaka-ainetuotantonsa puolesta suoraan vertailukelpoisia kotimaahamme. 

Puurakentamisen mahdolliset ongelmat pystytään ehkäisemään oikealla suunnittelulla ja raken-
tamisella sekä rakentamisen aikaisella sääsuojauksella. Rakennusvirheistä valtaosa on suunnittelu-
virheitä, eivätkä useimmiten aiheudu materiaalista tai kuorma- tai kosteusolosuhteista. Osaavista 
rakennesuunnittelijoista on kuitenkin vielä pulaa. Puurakentamisen järjestelmien kehittäminen on 
ollut niin vauhdikasta, ettei rakennesuunnittelijoiden osaamista ole ehditty päivittää. Kehittyvä 
moduulirakentaminen ja lisäkoulutus tarjoavat ratkaisuja. 

TULEVAISUUS
KASVAA PUUSSA

Tämä numeromme esittelee ajankohtaisia puurakennushankkeita 
lähialueilta ja maailmalta, tarkastelee niiden talousvaikutuksia, 
pohtii yleisimpiä pulmakohtia puun käytössä sekä tunnistaa 
niihin luotuja innovatiivisia ratkaisuja. Innoitusta artikkeliin on 
saatu mm. Puu-Hubi -projektista ja sen tuloksena syntyneestä 
kirjasta. *

Rakentamisen maailma

* Ari Hynynen, Anne-Marjo Panu & Tuulia Taanila: Puu-HuBi – Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto, 
Arkkitehtuurin laitos / Seinäjoen kaupunkilaboratorio Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö 2015

GIPSOLUTION 2/20158
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On omastakin takaa!
Puurakennuselementtejä tuodaan paljon ulkomailta, 
sillä tuotevalmistajia on toistaiseksi Suomessa vähän. 
Raaka-ainetta toki tuotetaan kaikkialla Suomessa, ja 
prosessiensa puolesta koko rakentamisen ketju metsästä 
puuhun on luontevasti pk-yrityksille sopivaa. 

Ilmastonmuutos lienee vahvin muutosajuri puun käy-
tön lisäämiselle, mutta tutkimusten mukaan puurakenta-
misen lisäämisellä on myös selviä positiivisia vaikutuksia 
kansantalouteen. Jalostamalla puuta rakennuksiksi 
omia paikallisia tuotteita hyödyntämällä säilytetään ja 
luodaan uusia työpaikkoja ja samalla referenssikohteita, 
jotka toimivat malleina myös viennille. Puun käytön 
lisääminen rakentamisessa vaatii kuitenkin vielä valmiin 
rakennuksen hinnoilta parempaa kilpailukykyä, ja CLT-
tilaelementtien hinnat laskevat vasta, kun alalle saadaan 
useampia toimijoita.

Korjataan puulla
Lähiökerrostaloissa korjausrakentamisen tarve kasvaa. 
Puuelementit soveltuvat hyvin korjausrakentamiseen 
keveytensä ja nopean asennustyön vuoksi, ja niihin 
voidaan integroida jo valmistusvaiheessa talotekniikkaa. 
Korjausrakentaminen rahoitetaan usein lisäkerrosraken-
tamisella, johon puu on luonteva materiaali. 

Moduulirakentaminen soveltuu erinomaisesti 
lisäkerrosrakentamiseen. Samasta syystä se soveltuu 
myös silloin, kun pohjaolosuhteet ovat heikot, sillä ala-
puolisia rakenteita tai perustuksia ei tarvitse välttämättä 
vahvistaa.

Tampereen Teknillisen 
yliopiston tutkija ja 
Puu-Hubin projektijohtaja 
Ari Hynynen

Puu-Hubi keskiössä

Ruotsista mallia 
puurakentamiseen?

Seinäjoen Ammattikorkea-
koulun ja Tampereen Teknillisen 
Yliopiston yhteistyössä toteut-
tama Puu-Hubi -projekti luotiin 
edistämään eteläpohjalaista 
puurakentamista ja raken-
nesuunnittelun osaamista. 
Lakeuksilta osaaminen leviää 
koko Suomeen yhteistyökump-
paneiden kautta. 

Tavoitteena oli puukerrostalon 
rakentamisessa vaadittavan 
osaamisen ja tuotetarjonnan 
lisääminen sekä näiden myötä 
kasvava liiketoiminta.

Projektissa tutustuttiin energiatehokkuuteen liittyviin 
uudenlaisiin rakentamisratkaisuihin sekä nostettiin 
puukerrostalojen ja muun puurakentamisen osaamisen 
tasoa koulutuksen keinoin. 

Puu-Hubissa suosituimmiksi osoittautuivat rakenne-
suunnittelijoille suunnatut koulutukset. Eniten tarvetta 
oli käytännönläheisille koulutuksille, joissa laskuharjoi-
tuksiin perehdyttiin opettajan avustaessa. Muita koulu-
tuksia olivat arkkitehtuurin eri osa-alueisiin ja rakennus-
fysiikkaan pureutuvat koulutukset sekä työpajat. 

Växjö on Euroopan vihreimmäksi nimetty kaupunki, 
jossa on rakennettu kokonaisia kaupunginosia puusta. 
Myös Skellefteån kaupunki on aktiivinen puurakennut-
taja. Puukerrostalojen lisäksi kaupungissa on toteutettu 
toimisto- ja liikerakennuksia sekä lisäkerrosrakentamis-
ta puusta. Uusimmat sillat ovat myös puurakenteisia. 
Ruotsissa vuosittain rakennettavista kerrostaloista jo 
joka viides on puukerrostalo.

Koska Ruotsin ilmasto ja metsät ovat hyvin saman-
kaltaisia kuin Suomessa, ei liene mitään estettä oppia 
ruotsalaisilta, jotka ovat jo pari vuosikymmentä Suo-
men edellä puurakentamisessa. Näin vältytään keksi-
mästä jokaista pyörää uudelleen 
ja tekemästä kalliita virheitä. GIPSOLUTION 2/2015 9
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Rakentamisen maailma

Puurakentamisen paluu on kestänyt yllättävän 
kauan maassa, jossa metsää on enemmän kuin 
missään muussa Euroopan maassa. Osaamisen 
ja teknologian kehittyessä puukerrostalot alkavat 
lopulta vallata paikkaansa Suomen kaupungeissa. 
Yksi uusimpia esimerkkejä on PuuMera.

PuuMera
Euroopan suurin puukerrostalo PuuMera esiteltiin kesällä 
Vantaan Kivistön asuntomessuilla. Talo hyödyntää uusiutuvia 
energialähteitä ja täyttää VTT:n määrittelemän passiivienergia-
tason. Innovatiivisten hybridisuurelementtien ja työmaatekniikan 
ansiosta rakennus nousi nopeasti. 

Arkkitehtonisesti korkeatasoista ja 
intensiivistä suunnittelua
PuuMeraa suunnitellut arkkitehti Mika Ukkonen kertoo 
projektin haastekohtina olleen muun muassa liimapuu-hybridi-
rakennejärjestelmän jäykistykset ja kantavat seinät. ”PuuMerassa 
väliseinien paksuus ja kantavuus vielä vaihtelee, ja niiden kohdalla 
aukotuksen suunnittelu oli ajoittain työlästä”, Ukkonen kertoo. 
”Taloa rakennettiin kolmesta osasta, lohko kerrallaan teltan 
alla. Joka lohkon rajalla tuli myös vastaan muutoksia, joilla ha-
luamaamme monistettavuutta ei saatu toteutumaan talon läpi,” 
muistelee Ukkonen.

”Projektista saatiin suuri annos oppia tuotekehitykseen, eikä 
seuraavissa taloissa tällaista vaihtelua synny, kun suurelementtejä 
saadaan vakioitua”, Ukkonen toteaa.

Tilankäyttö on intensiivistä, muodostaen taloon lähes 
umpinaisen sisäpihan. PuuMeran tonttitehokkuus on 
tiivis 2,9.

GIPSOLUTION 2/201510
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PuuMera 
lukuina

PuuMera

• 10 120 asuntoneliömetriä 

• 186 asuntoa

• 7 kerrosta

• 1. kerros betonia

• 3000 m3 puutavaraa 
 6000 m3 tukkia 
 120 tukkirekkaa

• ilmanvuotoluku alle 0,6

• kerroskorkeus 3200 mm

• asuntojen keskipinta-ala: 
 50 m2 Suomen Vuokrakodit 
 60 m2 TA-Asumisoikeus

• VTT:n määrittelemä passiivitalo

Vakiointia ja tuotekehitystä alalla kaivataankin, jotta kustannukset pääsevät laskuun. 
Pikkuhiljaa urakkakyselyitä voidaan tehdä samoin kuin betonielementtitaloissakin, kilpailuky-
kyisesti ja vertailukelpoisina. Tällä hetkellä puukerrostalot ovat pienten toimijoiden erikoistuo-
tantoa, mutta talojen kysynnän lisääntyessä perustuotantoa saadaan kehitettyä suurtuotannon 
suuntaan. Sitä mukaa saadaan hintoja alaspäin sekä detaljeja ja kehitystä eteenpäin.

Muutoksia ja betonia 
Ensimmäisten piirustusten jo valmistuttua PuuMeran alle päätettiin vielä rakentaa autohalli 
ja muita tiloja koko talon pinta-alalta. Taloon oli siis tehtävä kokonainen kerros lisää. Samalla 
puutalo muuttui osittain betoniseksi. Tämä muutti myös pihakannen paksuutta, kun pohja-
kerroksen betonilaatta nosti ensimmäisen kerroksen korkeuden yli neljään metriin. Tämä luo 
taloon mielenkiintoista ulkonäköä ja tukevan olemuksen.

Lisää julkisivullisesti mielenkiintoista efektiä PuuMeralle luo sen yhtenäinen parveke-
vyöhyke. Parvekkeet suojaavat koko talon ja toimivat varauloskäynteinä. Koska määräysten 
mukaan niiden pinta on oltava palamatonta materiaalia, on parvekkeiden taustaseinät vuorattu 
kokonaan palopanelointia edullisemmalla sementtikuitulevyllä.

Asukkaat puolestaan vuoraavat parvekkeitaan runsailla viherkasveilla ja minipuutarhoilla: 
PuuMerassa parvekkeet ovat toinen toistaan hurmaavampia pikku paratiiseja. 

Isot parvekkeet toimivat mekaanisina auringon suojina, osana matalaenergiakonseptia.

Mika Ukkonen 
Arkkitehti SAFA, 
Vuorelma  

GIPSOLUTION 2/2015 11
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Ääniä

Puun huoneakustiset ominaisuudet ovat 
miellyttäviä, mutta ääneneristävyyden 
vaatimustasojen toteuttamisessa 
vaaditaan erityistä rakennesuunnittelu- 
ja materiaaliosaamista sekä uusien 
rakenneratkaisujen hyödyntämistä.

KOPUTA 
PUUTA

Puurakennusten 
ääneneristys ja akustiikka

GIPSOLUTION 2/201512



GIPSOLUTION 2/2015 13

Ilmaääniä, runkoääniä ja askelääniä
Monikerroksisissa puutaloissa ääneneristyksen hallitseminen on vaativaa 
tasapainoilua: erillisrungot ja äänikatkot auttavat ääneneristyksessä, mutta 
vähentävät rakenteellista jäykkyyttä. Kevytrakennejärjestelmien ilmaäänene-
ristävyyteen nimittäin vaikuttavat rakenteen massa ja jäykkyys, pintamassojen 
(levytysten) etäisyys toisistaan, ääneneristysvillojen paksuus, liitokset, ympä-
röivät rakenteet (sivutiesiirtymät) sekä rakenteen tiiviys. 

”Ilmaääneneristävyyttä voidaan parantaa monikerrosrakenteilla, 
esimerkiksi käyttämällä muiden materiaalien ohella kipsimas-
saa tai -levyjä. Keveille rakenteille ongelmallisia matalia ääniä 
voidaan parhaiten eristää pintamassaa lisäämällä siten, että se 
pääsee värähtelemään mahdollisimman hyvin. Tällöin matalat 
äänet eivät siirry runkoon. Levyn tai paneloinnin taakse ilmavälin 
lisäksi sijoitettu huokoinen absorptiomateriaali, kuten lämmön- 
eristekerros, vaimentaa tehokkaasti keskikorkeita ja korkeita ääniä. 

Huoneakustiikan puolella keskikorkeita ääniä voidaan puoles-
taan vaimentaa monilla pintaratkaisuilla: puisilla rimoituksilla tai 
rei’ityksellä, tai esimerkiksi käyttämällä sopivia akustiikkalevyjä. 
Näillä voidaan vaikuttaa huoneiston akustiseen tunnelmaan 
halutulla tavalla. Levyillä on erilaisia esteettisiä ominaisuuksia, 
joita varioimalla voidaan vaikuttaa siltäkin osalta sisätilo-
jen viihtyvyyteen”, opastaa tuotepäällikkö Pekka Ruuska 
Knaufilta. 

Kops kops askeläänet
Askeläänet ja runkoäänet vaativat omat ratkaisunsa. 
Runkoäänet kulkeutuvat rakenteissa ja askeläänet väli-
pohjissa, varsinkin jos huoneistoissa pintarakenteet ovat 
tiukasti kiinni runkorakenteissa. Lattian pintamateriaaleilla voidaan hieman 
vaikuttaa matalien äänien siirtymistä runkoon.

Lattiat jaetaan massiivisiin ja keveisiin lattioihin. Massiivisissa lattioissa 
massa on suuri ja ominaistaajuus pieni, jolloin värähtelyä tapahtuu ominais-
värähtelyn kautta. 

Kevyissä lattioissa massa on pieni ja ominaistaajuus korkeampi, jol-
loin esimerkiksi kävelystä syntyvä kuormitus voi aiheuttaa värähtelyä. 
Askelääneneristys on siis käytännössä lattiaan siirtyvän värähtelyn eristämistä. 

Eristämistä voidaan tehdä muun muassa kelluvilla lattioilla, jolloin 
estetään matalien taajuuksien siirtyminen runkoääneksi tai täri-
näreistimillä välipohjan alapuolisessa katossa, jolloin runkoääni ei 
pääse siirtymään alapuoliseen pintalevytykseen.

Askelääneneristävyyteen vaikuttavat raken-
teen massa, lattianpäällyste, rakennetyyppi ja 

mahdollinen alakattorakenne. Puuvälipohjien 
ääneneristävyyttä parannetaan ensisijaisesti 
lisäämällä välipohjien massaa. ”Massan 
lisäämiseen voidaan käyttää esimerkiksi 
LM80 -kipsivalua, joka kannattaa tehdä 

kelluvana rakenteena. Näin parannetaan mer-
kittävästi askelääneneristystä”, kertoo tuotepäällikkö 

Kalle Komppa Knaufilta.
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Mitä funktioita tuotteen on 
täytettävä, jotta kylmistä 
seinistä syntyy tunnelmallisia, 
toimivia tiloja? Mitkä arvot 
kulloinkin ohjaavat valintoja? 

Kun rakennetaan uutta tilaa, peruskorjataan vanhaa 
tai muutetaan jonkin olemassa olevan tilan käyt-
tötarkoitusta, tarvitaan toteutuksessa yleensä koko 
liuta erilaisia tuotteita. Ennen kuin rynnätään rau-
takauppaan, kannattaa miettiä niitä kriteerejä, jotka 
valintoja ohjaavat. Onko tilassa ensisijaista toimivin 
ja funktionaalisin ratkaisu, vai onko tilan luonne ja 
ulkonäkö oleellisinta? Rajaako budjetti vaihtoehto-
ja? Mikä painoarvo on tuotteen ympäristöystäväl-
lisyydellä, kotimaisuudella tai kierrätettävyydellä? 
Mitä muita kriteerejä valinnan on täytettävä?

”Tila on suunnittelun, materiaali- ja tuotevalin-
tojen ja rakentamisen lopputulos. Tuotevalmistajan, 
suunnittelijan ja rakentajan dialogissa katsotaan 
asioita samanaikaisesti eri näkökulmista, jolloin 
keskustelu voi synnyttää uusia, tuoreita ajatuksia ti-
laratkaisuista. Tuotteitamme kehitetään yhä enem-
män kokonaisuutta ajatellen. Toivommekin, että 
tuotteitamme käytetään niiden koko potentiaalissa, 
toimivan tilan toteuttamiseksi. Haluamme auttaa 
ja opastaa suunnittelijoita ja rakentajia näkemään 
ja kokemaan tavoitellun tilan jo suunnittelu- ja 
rakennusvaiheissa.” 

Näin esiteltiin tuotteesta tilaksi -konseptia parin 
vuoden takaisessa Gipsolutionin numerossa. Pari 
näyttävää ja mielenkiintoista esimerkkiä, joissa 
tämä ajattelu on materialisoitunut konkretiaksi ja 
joissa tuotteet ovat muokanneet tilasta persoonal-
lisen ja toimivan, ovat VillAma-betonitalo Turussa 
ja Helsinki-Vantaan lentoaseman Wine and View 
-viinibaari. TILAKSI

Tuotteesta

GIPSOLUTION 2/201514
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VillAma
VillAma on betonitalo, joka on erikoisuutensa vuoksi 
esitelty Wall Street Journalissa saakka. Täysin beto-
ninen talo vaati huolellisia ratkaisuja, joita ilman talo 
olisi kylmä ja kolea, ja sen äänimaisema olisi paina-
jaismainen. VillAmassa ei näitä ongelmia ole: sen kip-
sivalulattiat pysyvät miellyttävän tasalämpöisinä, eikä 
akustiikassa ole moitteen sijaa. Talon alakatot on lähes 
kauttaaltaan peitetty Heradesign-akustiikkalevyllä, 
joka kokoaa tilan yhtenäiseksi visuaalisesti miellyttä-
vällä ulkoasulla ja saa talon äänimaailman toimimaan. 

Heradesign-levy on ekologista puumagnesiittile-
vyä, ja sen voi suunnitella kuhunkin tilaan sopivaksi. 
VillAman levyt maalattiin asiakkaan toiveiden 
mukaan jo tehtaalla yhteensopiviksi harmaiden beto-
nipintojen kanssa.

Restaurant Wine & View
Helsinki-Vantaan lentoaseman Wine and View 
-baari on Suomen ja koko maailman mittakaavassa 
ainutlaatuinen viinibaari lentoaseman kiireisimmällä 
alueella. Korkealuokkainen viinibaari on yhtä ylellinen 
ja aisteja hellivä kuin sen valikoimakin. Lentokentän 
hälinää häivyttämään tilaan valittiin Knauf Danoline 
-akustiikkalevyt koko alakattoon. Tyylikkään valkea 
Danoline sitoo koko tilan yhteen ja kruunaa sen 
rauhalliseen tunnelmaan. 

GIPSOLUTION 2/2015 15
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FERRARI- 
AMMATTILAISEN 

TALOON

Kotimainen 
kipsilattiamassa 
löysi tiensä
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Monille formula-autoilua seuraaville kankaanpääläisen Toni 
Vilanderin nimi on varsin tuttu. Mies on urallaan saavuttanut 
monenlaista, aina Le Mansin 24 h ajojen hyvistä sijoituksista 
Euroopan GTE-sarjojen kärkisijoille vuosina 2002–2014, joissa 
hän viime kausina on Korskuvalla Orhillaan (Ferrarin lempinimi) 
kaasutellut suomalaisittain hyvään menestykseen.

Toni on peruskorjauttamassa itselleen ja perheelleen vanhaa 
tiilitaloa, joka on vaatinut merkittävän määrän paneutumista ja 
suunnittelua. ”Erityisen haasteen muodosti talon vanha runko ja 
lattia, jossa oli epätasaisuuksia ja kallistumia ja johon tarvittiin 
hyvin tasoittava massa”, pohtii Toni. 

Kaksikerroksisen talon tasoitettava lattiapinta-ala oli 130 m2. 
Massa ei saanut viedä liikaa tilaa huonekorkeudesta, koska lattiaan 
upotettiin myös lämmitysputket. Näin esimerkiksi keittiökaapis-
tojen ja ikkunoiden sijoittelu on vapaampaa, kun lämpöpatterit 
eivät vie seinätilaa. 

”Haimme parasta mahdollista ratkaisua ja päädyimme Knaufin 
kipsilattiamassaan. Lupaus valmistajan puolelta oli, että menetel-
mä on nopea, helppo ja vaivaton työstää. Siis täydelllinen ratkaisu 
meille,” vahvistaa Toni. Vilanderille on myös merkityksellistä, että 
tuote valmistetaan lähellä.

Työvaiheet sujuivat juoheasti. Lattiavalu tehtiin perjan-
taina, ja kun massa oli levitetty, lattia kuivui nopeasti. 
Seuraava porukka pääsi jatkamaan töitään jo samana 
viikonloppuna.

Toni Vilander (oik.)
juhlii Fujin 6 tunnin 
ajon GTE Pro -luokan 
voittoa yhdessä 
Gianmaria Brunin 
kanssa 10.11.2015.

Toni Markus Vilander

Ammatti:   Autourheilija
Ura:           Ajanut kilpaa vuodesta 1987
                  MTV 3 Formula 1 kommentaattori vuodesta 2014
Auto:         Ferrari 458 GT2 Italia AF Corse
Syntynyt:  Kankaanpäässä 1980
Asuu:        Kankaanpäässä ja maailmalla
Perhe:       Naimisissa Erja Vilanderin kanssa,
 pojat Luukas 5 v. ja Elias 2 v.

VOITTOJA Italian Formula Renault luokan voitto 2002

                Italian GT luokan voitto 2006

                 FIA GT sarjan mestaruus 2007 ja 2008 
 Dirk Mullerin ja Gianmaria Brunin kanssa

                GTE Pro luokan paras vv. 2012 ja 2014 
 Giancarlo Fisichellan ja Gianmaria Brunin kanssa

                 GTE Pro luokan maailmanmestaruus 2014 
 Gianmaria Brunin kanssa  

Lattian tasoituksessa käytettiin
• Knauf LM-80 kipsilattiamassaa 
• aluspaperia
• reunanauhaa 
• sulkukulmat
• työstökoneena PFT-G5 -kone
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If you think 
competence costs, 
try incompetence.

PEKKA TORIKKA
Esittelyssä myyntijohtaja

PEKAN TEESIT

Johtaminen on palvelutehtävä
Muistutan siitä itseäni joka aamu, kun 
avaan asiakkaiden oven tai saavun 
konttorille
Jatkuva osaamisen kehittäminen 
ja uuden oppiminen
”If you think competence costs, 
try incompetence”. Tätä pidän 
johtamisessani aivan kärkiasiana. Eli jos 
luulet, että osaaminen on kallista, niin 
osaamattomuus se vasta kallista onkin!
Vastuun ja vallan balanssi
-  Kun tiedän mitä minulta odotetaan 
ja resurssini on mitoitettu oikein, ovat 
onnistumisen eväät repussa. Loppu on 
itsestä kiinni.
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If you think 
competence costs, 
try incompetence.

Pekka Torikka
Ikä: 44 vuotta
Harrastukset: Kuntoilu, laskettelu, ruuanlaitto, elokuvat
Perhe: Avovaimo ja kaksi aikuista lasta
Aikaisemmat työpaikat mm: 
- ISS Palvelut Oy, kaupallinen johtaja 2012-2014
- Martela Oyj, myyntijohtaja 2006-2012

PEKKA TORIKKA
Esittelyssä myyntijohtaja

”Perinteinen tuoteajattelu kaipaa ravistelua! Tehtävämme on tarjota 
asiakkaillemme konkreettisia ja mitattavia asiakashyötyjä silloinkin, kun 
asiakkaiden käsitykset ja tarpeet muuttuvat. Se on myös meille elinehto, 
jotta voisimme saavuttaa riittävän kilpailuedun ja kasvutavoitteemme 
jatkossakin”, paaluttaa Pekka. 

Pekka tähtää perusajattelun hiomiseen. ”Haluamme hyödyntää 
kaupallista ajattelutapaa aktiivisemmin. Asiakas ei ole janan päässä vaan 
keskiössä. Kaikilla asiakkuuden hoitoon osallistuvilla, kuten myyjillä, 
asiakaspalvelun, teknisen tuen ja tuotannon asiantuntijoilla on aktiivinen 
rooli oman työnkuvansa puitteissa,” Pekka innostuu.

”Pyrimme hahmottamaan asiakasmaailman lähitulevaisuuden kehi-
tyksen ja vastaamaan siihen hiotulla toimintamallilla, kilpailukykyisillä 
ratkaisuilla ja erittäin laadukkailla ja toimivilla tuotteilla,” summaa Pekka.  

                              
Tuottesta tilaksi -toimintamallista
Tuotteesta tilaksi -toimintamalli alkaa pikkuhiljaa asettua arjen työhön. ”Se on hyvä alusta ponnistaa 
eteenpäin. Haluan tukea organisaatiota innostamalla ratkaisukeskeiseen myyntiajatteluun.” Pekka 
korostaa asiakkaan liiketoiminnallisten tarpeiden ymmärtämistä sekä selvyyttä siitä, missä kohtaa 
asiakkaan prosessia kulloinkin ollaan. ”Tämä tarkoittaa yhä tiiviimpää keskustelua asiakkaiden kans-
sa. Asiakas kertoo mitä hän haluaa ja mitkä ovat hänen haasteensa, ja me tarjoamme siihen ratkaisun 
käyttämällä koko tuote- ja palveluvalikoimaamme,” taustoittaa Pekka. 

”Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme yhä enemmän 
konkreettista arvoa uudis- ja korjausrakentamisen projekteissa. Sitä voidaan luoda vaikkapa asiakas-
yhteistyössä aikaansaaduilla lisätuotoilla, helposti sovellettavilla ratkaisuilla tai säästöillä projektien 
kokonaiskustannuksissa. Tällaisissa tapauksissa myyntihenkilöiden ajankäyttö painottuu noin 70 
prosenttisesti aikaan ennen tarjouspyynnön saapumista”, asettelee Pekka.

Johtaminen on palvelua
Johtaminen on Pekka Torikan mielestä palvelutehtävä. Yrityksen visio täsmentää suunnan, jota 
kohti halutaan edetä, ja strategia puolestaan yksilöi toimenpiteet millä tavoitteeseen päästään. ”Jotta 
ihmiset voisivat kehittyä, pohjan siihen tarjoavat realistiset tavoitteet, oikeat mittarit, fiksut työkalut, 
järkevä johtaminen ja innostava johtajuus,” analysoi Pekka. ”On tärkeää ymmärtää tehtävänsä or-
ganisaatiossa ja roolinsa strategian toteuttamisessa. Yhtä tärkeää on tavoitteiden sisäistäminen sekä 
jokaiselle annetun vastuun ja vallan tasapainon ymmärtäminen.” 

Lopuksi Pekka peräänkuuluttaa balanssia työn ja muun elämän välille, jokaisen oman hyvin- 
voinnin vuoksi.

Muutos mindsetissa: 
Myyntijanasta 
myyntiympyräksi

Toukokuusta 2015 alkaen on Knaufin myynti- 
johtajana ja johtoryhmän jäsenenä toiminut 
Pekka Torikka. Mukanaan Pekalla on monipuolinen 
kokemus myynnin, markkinoinnin ja viestinnän 
johtamisesta eri organisaatioissa. Sen hän haluaa 
nyt tuoda knaufilaisten käyttöön ruokkimaan 
portaittain kehittyvää asiakkuusajattelua, 
vahvistamaan asiakasymmärrystä sekä johtamaan, 
valmentamaan ja kehittämään myyntiä ja 
organisaatiota. 
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Toimiva tila on enemmän kuin  
seinät, lattia ja katto. 


