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Danoline 
Alakatto kruunaa akustiikan
Mikkelin keskussairaalassa.

Helppoa  
kun sen osaa! Tutustuimme
kipsilevyn valmistukseen.

Kipsimassa
säästi monta työvaihetta 
Pitkäniemen korjauksessa.

Rokkari rakentaa 
unelmataloa

teema: monipuolinen Knauf

Santaranta haastaa 
arkkitehtuurin ja 

rakennusmateriaalit



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

”Kone tekee kipsilevyt, 
mutta ihminen varmistaa 
laadun, monessa työ-
vaiheessa alusta loppuun”

s. 12–14

Sisällys

Santaranta valmistuu
Sipe Santapukin unelmatalossa on Knaufilla iso rooli, 
kun huippuarkkitehdin ideat toteutetaan pieteetillä.

Sata tonnia kipsiä Pitkäniemeen
Kipsihiertäminen sopii erinomaisesti epätasaiselle kalkkisementti-
pohjalle ja samalla säästyy monta työvaihetta. 

Uutta väriä Superpesikseen
Kankaanpään Maila ja Knauf tekevät menestyksekästä yhteistyötä. 
Ensi vuonna pelataan jo korkeimmalla sarjatasolla.

Hajut pois!
Kipsiset alakattotuotteet ovat saaneet uuden ominaisuuden; 
ne poistavat nyt epämiellyttäviä hajuja sisäilmasta.

Mikkeli luottaa Danolinen
Keskussairaalan uudistetussa auditoriossa yhdistyy tyylikäs ulkonäkö, 
erinomainen akustiikka ja helppo huollettavuus.

Alppityyliä Rukalle
Juuri valmistunut huoneistohotelli Ruka Village ei pelkää pohjoisen 
pakkasta ja puhureita. 

Kipsipumppausauto
Uusi auto tuo kaivattua lisäkapasiteettia kipsipumppaukseen.
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taantuma takana, 
edessä uusi nousu?
TaanTuma alkaa olla taakse jäänyttä elämää. Rakennusmarkkinat romahtivat vuoden 
2008 lopussa nopeasti yllättäen lähes kaikki alan toimijat. Talouden elpyminen on 
myös tapahtunut odotuksia ripeämmin. Vuoden alussa ennusteet povasivat täl-
le vuodelle vielä negatiivisia kehityslukuja. Kaikeksi onneksi nämä näkemykset 
ovat muuttuneet ja rakentaminen näyttää kasvaneen tänä vuonna ja kasvun en-
nustetaan jatkuvan myös ensi vuoden puolella. 
 Uusien asuntojen aloitusmäärät ylittänevät tänä vuonna jo 30 000 asunnon 
rajan, palaten näin takaisin keskimääräiselle pitkäaikaiselle tavoitetasolle. Halli-
tuksemme elvytystoimet niin uudisrakentamisen ja saneerauksen saralla, sekä 
kotitalousvähennyksen nostaminen ovat olleet onnistuneita toimenpiteitä. 
 Ne ovat omalta osaltaan pehmentäneet pudotusta, mutta ennen kaikkea 
auttaneet alaa toipumaan kohtuulliselle tasolle nopeammin kuin muutoin 
olisi tapahtunut. Aina voidaan väitellä siitä, olisiko tilanne parempi jos olisi 
tehty niin tai näin, mutta mielestäni elvytystoimien nopeuden ja keinojen 
osalta hallitus ansaitsee kiitoksen.
 Laakereilleen ei kuitenkaan saa jäädä lepäämään, sillä uuden taantuman 
riskit ovat edelleen olemassa ja sen ehkäiseminen vaatii jatkossakin hyviä pää-
töksiä ja toimenpiteitä niin hallitukselta kuin meiltä kaikilta alan toimijoilta.
 Taantuma osoitti konkreettisesti sen, että aikanaan tekemämme päätös 
panostaa myös muihin rakennustarvikkeisiin kuin pelkästään kipsilevyihin 
on ollut oikea. Kipsilaastit, lattiatasoitteet, akustiikkatuotteet, sementtile-
vyt… vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Mm. edellä mainituilla tuot-
teilla on ollut merkittävä rooli selviytymiskamppailussamme taantuman aikana. 
 Esimerkiksi Aquapanel-julkisivujärjestelmällä olemme luoneet täysin uutta 
markkinaa ja tarjonneet suomalaisille rakentajille uuden, helpon ratkaisun ra-
pattaviin julkisivuihin. Tämä on polku, jota haluamme kulkea jatkossakin. Tu-
lemme tarjoamaan suomalaiselle rakentajalle uusia järjestelmiä, vaihtoehtoisia 
tuotteita ja uusia ratkaisuja rakentamisen eri osa-alueille. Tämä ei tarkoita sitä, 
että lopetamme kipsilevyjen kehityksen kokonaan. Olemmehan pelkästään kah-
den viimeisen vuoden aikana tuoneet markkinoille viisi täysin uutta kipsilevy-
tuotetta ja kehittäneet nykyisten levyjemme ominaisuuksia eteenpäin.
 Vuosi lähenee vääjäämättä loppuaan ja tällä hetkellä elämme joulunalusaikaa. 
Nyt onkin viimeinen hetki kirjoittaa joulupukille. Omassa kirjeessäni olen toivo-
nut mm. maltillista kustannuskehitystä, alhaista korkotasoa, kaavoituksen 
nopeutumista ja viisautta rakentamista ohjaaviin päätöksiin. Saa nähdä 
miten toiveiden toteutumisen kanssa käy.

Rauhallista joulua lehtemme lukijoille ja 
menestystä ensi vuoden haasteisiin!

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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Apulanta-bändin rumpalina paremmin tunnetun Sipe Santa-
pukin kunnianhimoinen Santaranta-projekti etenee aika-
taulussa. Maailmankuulun amerikkalaisen arkkitehdin Eric 
Lloyd Wrightin luomus toteuttaa orgaanista arkkitehtuuria, 
jonka rakenteellisena ratkaisuna on ns. mehiläiskennorasteri. 
Rakentajalle ja tarvikkeiden toimittajalle talo asettaa aivan 
omat vaatimuksensa. 

CaSe: Santaranta

Kuudentoista kulman talo
Santaranta on mestariarkkitehdin ainoa 
eurooppaan suunnittelema rakennus

SanTaranTa-projekTiSSa panoste-
taan laatuun niin suunnittelussa, materiaa-
leissa kuin toteutuksessa. Sekä suunnittelija 
että tilaaja ovat korostaneet, että materiaalien 
tulee olla laadukkaita ja ekologisia orgaanisen 
arkkitehtuurin filosofian mukaisesti. Niiden 
pitää olla sopusoinnussa luonnon kanssa, pit-
käikäisiä ja kestää hyvin kulutusta.
 Aikataulullisesti Sipen talo nousee taval-
lista verkkaisempaan tahtiin, koska käsityö-

tä on paljon, ratkaisut ovat teknisesti vaati-
via ja Lloyd Wrightin loihtimat muodot ovat 
haastavia toteuttaa. 
 Tämä talo vaatii pitkää pinnaa tilaajalta 
ja tekijöiltä – mutta on varmasti sen arvois-
ta. Vuonna 2008 alkanut projekti on nyt 
edennyt vierastalon rakentamiseen. Sen jäl-
keen on varsinaisen päärakennuksen vuoro.
 Vierastalon sisäseinät on rapattu Knau-
fin konekipsilaastilla. Siihenkin on ekologi-

Sipe Santapukki on itse osallistunut aktiivi-
sesti rakentamiseen, jokainen työvaihe on 
tuttu. Työmaalla tehdään aina tärkeitä viime 
hetken päätöksiä.
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nen järkisyy; Sipe halusi materiaalin, joka 
on luja, ekologinen ja kestää aikaa. Valmis 
pinta on elävä ja samalla eleetön. 

Heradesign-levyjä sisäkattoon 
monesta syystä
Knauf toimitti projektiin Heradesign-akus-
tiikkalevyt, joita käytetään alakatoissa sisällä 
ja räystäiden alapinnoissa ulkona.
 ”Uudenlaisia 
haasteita on ol-
lut, ja juuri siinä 
on tämän projek-
tin suola. Kysy-
myksiin etsitään 
vastaukset ja ongelmat ratkaistaan”, kertoo 
Knaufin tuotepäällikkö Kalle Vuorinen, 
joka on ollut tiivisti mukana projektissa.
 Rakennuksen sisäkattoihin asennettiin 
60 x 120 cm Heradesign Superfine ja He-
radesign Plano -levyt.  Viistoreunaiset levyt 
(Plano) asennettiin myös ulos räystäiden 
alapintoihin. Viisteet luovat varjoja, jotka 
tehostavat visuaalista lopputulosta. 
 Tämä on yksi konkreettinen esimerkki 
siitä, mitä tarkoittaa kokonaisvaltainen ark-
kitehtuuri. Jokainen yksityiskohta on Santa-
rannassa mietitty ja suunniteltu.
 ”Sisäkattolevyjen asennus kaareviin ra-
kenteisiin aiheutti hieman pohdintaa. Sitten 

Heradesign-levyjen asennus sujuu helposti 
ruuveilla, jotka häivytetään maalaamalla.

Levyjen taustapuolelle työstettiin sirkkelillä kaksi viiltoa, jotta levyt saatiin taipumaan halutulle 
kaarelle. Lopputuloksena akustinen, sisätilan ilmankosteutta tasaava sisäkatto.

”Rakennukset integroidaan 
pehmeällä tavalla järven 

 rannan männikkörinteeseen”

Yhtenäisyyden vuoksi myös räystäiden ala-
pinnat tehtiin Heradesign-levyillä.

SANTARANTA
•	 Yksityistalo	Heinolassa	järven	rannalla
•	 Huomioi	ympäröivän	luonnon	ja	sen	
 muodot
•	 Tilaaja	Sipe	Santapukki
•	 Arkkitehti	Eric	Lloyd	Wright,	USA
•	 Vierasmaja	83	m2, päärakennus 300 m2 
 ja talousrakennuksia 

keksimme, että levyjen taustapuolelle sirk-
kelillä tehtävät kaksi viiltoa ovat ratkaisu, 
niin levyt taipuvat kauniisti muotoonsa”, 
kuvailee Vuorinen projektin kulkua. 
 Lopputulos on todella tyylikäs, yhte-
näinen ja samalla trendikäs. Heradesignin  
valintaan vaikutti ehdottomasti – levyn ul-
koasun lisäksi – sen ekologisuus. 
 Heradesign valmistetaan puusta, jotka 

kasvatetaan kes-
tävän kehityk-
sen mukaisesti. 
Sideaineena on 
magnesiitti, joka 
suojaa puukuitu-

ja ja säilyttää niiden elastisuuden. 
 Heradesing ei muuten ole mikään eko-
ajan uutuus, vaan sitä on valmistettu jo vuo-
desta 1935 alkaen. Aito klassikko ja ekotuo-
te, jonka arkkitehti Eric Lloyd Wright tunsi 
hyvin.
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Knauf toimitti pitkäniemen 
seiniin sata tonnia kipsiä 

”kipSi SääSTää aikaa ja vaivaa. Se on 
järkivalinta, joka sopii erinomaisesti epäta-
saiselle kalkkisementtipohjalle,” sanoo elä-
kevakuutusyhtiö Varmaa edustava työmaa-
valvoja Veijo Kohonen.
 Pitkäniemen mielisairaala-alue raken-
nettiin Pyhäjärven ympäröimään niemeen 
1800-luvun lopulla. Useimpiin kivitaloihin 
lisättiin kolmas kerros vuonna 1957. Kol-
mannen  kerroksen sai tällöin myös raken-
nus numero 15, jonka uusin peruskorjaus 
käynnistyi joulukuussa 2009. 
 Talo oli ehtinyt vaurioitua seistyään 
edeltävät kahdeksantoista vuotta kylmillään. 
Korjausurakka alkoi mittavilla purkutöillä, 
jossa vain tiilirunko jäi pystyyn. 
 Alkuperäissuunnitelmien mukaan sisä-
puolen seinät piti rapata, mutta menetelmä 
vaihtui Kohosen ehdotuksesta kipsin hiertä-
miseen.  
 ”Se säästää neljästä viiteen työvaihetta, 
koska pohjarappaukset, täyttörappaukset ja 
hiontavaiheet jäävät välistä kokonaan pois. 
Lisäksi työ sujuu pölyttömästi, sillä kipsi 
ruiskutetaan seinälle märkänä. 
 Viimeistely hiertosienellä jättää rosoi-
sen ja elävän pinnan. Menetelmää käytetään 
Keski-Euroopassa paljon yleisemmin kuin 
meillä.
 Suomessakin sillä on satavuotiset perin-
teet, mutta pitkän tauon jälkeen uusi läpi-
murto tapahtui Tampereen asuntomessuilla 
vuonna 1990. Tuolloin  kaikki Lapinniemen 
tehdaskiinteistöjen sisäseinät käsiteltiin kip-
sillä”, Kohonen kertoo.

Ronskilla kädellä
Epätasainen tiilimuuraus on kipsille otolli-
nen alusta. 
 Sitä levitetään seinille vähintään kah-

CaSe: Nokian Pitkäniemi

Yksi Nokian Pitkäniemen 
kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaista rakennuksista 
sai sisäseiniinsä vanhanajan 
kipsihierteen.

Pitkäniemen sairaalan vanhojen rakennusten 
julkisivut ovat Museoviraston suojeluksessa.  

Pitkäniemen rakennuksen nro 15 pitäisi 
ehtiä valmiiksi vuoden loppuun mennessä.  
Esperi Care muutti puolivalmiin korjauskoh-
teen ylimpään kerrokseen jo syyskuun alussa. 
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monikäyttöiset 
kipsilaastit

deksan millin paksuudelta. Kipsi toimii siis 
toisin kuin tavallinen tasoite, jolla pyritään 
mahdollisimman ohueen levitykseen.      
 Pitkäniemen seinien pinnoituksesta 
vastaa nokialainen PMK-Maalaamo, josta 
Pitkäniemen seinätöihin lähtee parhaimpi-
na päivinä täysi tusinallinen väkeä.
 Ennen levitystä seinät hiekkapuhalle-
taan, imuroidaan huolellisesti ja primeroi-
daan  riittävän tartuntapinnan aikaansaami-
seksi. 

Kipsin menekki yllätti 
aliurakoitsijan.  
”Laskin, että 70 tonnia kipsijauhetta riittää, 
mutta määrä nousee ainakin sataan tonniin. 
Ikkunasmyygien oikaisuun upposi tavaraa 
oletettua huomattavasti enemmän”, kertoo 
PMK-Maalaamon toimitusjohtaja Markku 
Tyven.
 Knaufin kipsijauhetta toimitetaan työ-
maalle Maalarimestarien Tampereen liik-
keen varastosta satoja lavallisia.   
 Tyven on ollut mukana myös kolmessa 
aikaisemmassakin Pitkäniemen peruskor-
jauskohteessa, mutta niissä seinät käsiteltiin 
tavallisilla tasoitteilla.   
 Rakennuksen numero 15 urakka to-
teutetaan KVR-mallilla eli kokonaisvas-

tuurakentamisena. Pääurakoitsijana toimii 
Skanska, kiinteistön omistaa Varma ja ra-
kennuksen vuokralaiseksi tulee hoivapalve-
lukeskus Esperi Care.
 Ylin kerros sekä kellaritila valmistuivat  
ja luovutettiin sopimuksen mukaan Esperi 
Caren käyttöön jo syyskuun alussa. Sen jäl-
keen korjaustyöt ovat jatkuneet toisessa ja 
kolmannessa kerroksessa.
 Rakennukseen valmistuu  yhteensä 77 
asukaspaikkaa erityishoivaa tarvitseville asi-
akkaille kuten mielenterveyskuntoutujille ja 
dementikoille.

ViiSi Vuotta knaufilla työskennel-
lyt Ari Hintikka on todistanut aitiopaikalta 
kipsilaastien suosion kasvun. Kipsipohjaisten 
laastien, lattiamassojen ja rakentamisessa käy-
tettyjen rappauskoneiden tuotepäällikkö Hin-
tikka uskoo helppokäyttöisten kipsituotteiden 
menekin lisääntyvän entisestään. "Keski-Eu-
roopassa erittäin yleinen rakennusmateriaali 
kipsi on ottamassa entistä suurempaa jalan-
sijaa myös suomalaisilla rakennustyömailla. 
Laadukkaat kipsituotteet sopivat pohjoisen 
oloihin yleisiä uskomuksia paremmin ja ovat 
lisääntyneet myöskin linjasaneerauskohteissa", 
Hintikka kertoo.
 Hintikan tyypillinen työpäivä sisältää yh-
teydenpitoa pääkaupunkiseudun rakennus-
liikkeisiin, suunnittelijoihin ja jälleenmyyjiin. 
Pitkään rakennusalalla työskennellyt asian-
tuntija ei kipsaannu kiperänkään kysymyksen 
edessä. "Tuotteiden korkea laatu ja valikoiman 
monipuolisuus auttavat löytämään oikean rat-
kaisun mitä erilaisimpiin kohteisiin", Hintikka 
sanoo. Aktiivinen yhteistyö asiakkaiden kanssa 
on tärkeä osa Knaufin asiakastyytyväisyyteen 
tähtäävää toimintapolitiikkaa.

Kuviot on hierretty märällä sieniliipalla. 
Kuivumisen jälkeen päälle telataan pohja- 
sekä himmeä pintamaali.    

Ville Hell hoitelee konetta, jolla kipsimassa 
ruiskutetaan.

Timo Salolle tulee hiki kun hän levittää kipsiä 
seinälle. 

Tuotepäällikkö Ari Hintikka pitelee kädessään 
uutta Laastit ja lattiamassat -kirjaa, jonka voi 
tilata maksutta sähköpostilla info@knauf.fi
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Heradesign ja Danoline -alakattotuotteet 
kiinnostivat Habitaressa
knauf oSalliSTui 1.–5.9.2010 järjes-
tetyille Habitare-messuille Heradesign ja 
Danoline -akustiikkalevytuotteilla, sekä tar-
kastusluukuilla. Messukävijöitä vieraili osas-
tolla todella runsaasti ja erityistä kiinnos-
tusta herättikin esimerkiksi Heradesignin 
trendikkäät akustiikkalevytuotteet, joiden 
avulla muun muassa kodin akustiikka para-
nee merkittävästi samalla piristäen asunnon 
sisustuksen yleisilmettä. 
 Messujen tarkoituksena oli kertoa ku-
luttajille ja suunnittelijoille, miten akustiik-
kalevyt toimivat luonnollisena osana asun-
non tai kiinteistön sisustusta luoden samalla 
ympärilleen rauhallisen ja tasapainoisen ää-
niympäristön. 

» ajankohtaista

LATAA HERADESIGN-ESITE:
www.knauf.fi >>Tuotteet >> Alakattotuotteet

O
ut

do
or

O
ut

do
or

www.knauf.fi

AQUAPANEL® sementtilevytekniikka on jo vallannut osan Euroopan markkinoista rakennuksien 
suunnittelun ja rakenteiden osalta. Knauf tarjoaa arkkitehdeille, suunnittelijoille ja rakentajille 
testatun julkisivurappausjärjestelmän raskaiden tiili- ja muiden muurattujen julkisivuverhouksi-
en tilalle. Järjestelmä mahdollistaa laadukkaat korkeatasoiset julkisivuverhoukset ja soveltuu 
erinomaisesti puurunkoisiin taloihin sekä muihin ulkoverhousprojekteihin. 

AQUAPANEL ® sementtilevy on kestävä rakennusmateriaali, joka antaa kiinteän ja kuivan 
alustan koviakin sääolosuhteita kuten voimakasta tuulta, sadetta ja lunta vastaan. Ulkoseinära-
kenne tehdään tuulettuvana rakenteena ja se voidaan pinnoittaa monin eri tavoin. Saumaton 
sementtilevyseinä on erinomainen rappauksen pohjaksi.

Kosteuden ja sääolosuhteiden kestävyys
Turvallinen tuulettuva rakenne
Nopea ja helppo asentaa
Iskunkestävä
Palamaton

AQUAPANEL® Outdoor
Julkisivujärjestelmä

Turvallinen
tuulettuva 
rakenne
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meilahden Sairaala-alue uudiste-
taan lähivuosina täydellisesti. Hanke on al-
kanut Kolmiosairaalan uudisrakennuksesta, 
joka varataan sisätautien erikoisaloille. Kol-
miosairaala sijaitsee Meilahden potilastor-
nin juurella.

aulaprojektilla logistiikka 
hallintaan
Aulaprojektiksi nimetyssä osahankkeessa 
purettiin vanhat ajorampit, uusittiin sairaa-
la-alueen liikennejärjestelyjä sekä rakennet-
tiin Meilahden sairaalan ja Kolmiosairaalan 
yhdistävä sisääntuloaula. Aula on suunnitel-
tu maamerkiksi, jonka kiinnittää huomiota 
vilkkaalla sairaala-alueella.
 Ambulanssikatos pystyy ottamaan vas-
taan samanaikaisesti yhdeksän ambulanssia. 
Ambulanssikatoksen päälle levittäytyy vi-
herkansi, joka pehmentää kokonaisuutta.
 Ahtaalle tontille rakennettava, teknisesti 
vaativa kohde oli haasteellinen suunnitte-
lijalle ja urakoitsijoille. Myös työmaalogis-
tiikan vaatimukset olivat korkealla. Raken-
nuslehti valitsikin kohteen vuoden 2009 
parhaaksi talonrakennustyömaaksi.
 Kolmiosairaalan ja aulaprojektin on 
suunnittelut arkkitehtitoimisto Lahdelma-
Mahlamäki Oy ja urakoinnista on vastan-
nut NCC Oy. Aula ambulanssikatoksineen 
on jo käytössä ja Kolmiosairaala otetaan 
käyttöön vaiheittain ensi vuoden alkuun 
mennessä. 

Heradesignia alakattoon
Ambulanssikatoksen alakattolevyiksi valit-
tiin Heradesign-magnesiitti-puukuitulevyt. 
Niiden suosio ei ole mikään yllätys, kun tun-
tee levyn myönteiset ominaisuudet. 
 ”Äänenvaimennus, tulenkestävyys, pääs-
töttömyys, sisäilman säätelevyys, klassinen 
ulkonäkö. Siinä on kaikki, mitä suunnittelija 
ja käyttäjä arvostavat”, painottaa projektissa 
mukana ollut tuotepäällikkö Kalle Vuorinen  
Knaufilta.

Heradesign palkitussa 
kohteessa

Heradesign-levy kestää myös ulkoilmassa, kun 
suhteellinen ilmankosteus on enintään 90 %.

CaSe: Kolmiosairaalan ambulanssikatos

GIPSOLUTION 3/2010   |   9



Kankaanpään maila 
nousi Superpesikseen

Joka päivä oppii uutta
”tuotekehitys on yrityksen mielenkiintoisin toiminto”

» Uutisia Knaufista

jenna aloitti työnsä Knaufin Kankaanpään 
tehtaalla toukokuun 2010 lopussa. Työnku-
va on hyvin monipuolinen, koska tuotevali-
koima on laaja ja tuotekehitys on jatkuvaa. 
 Asiakkaat ottavat päivittäin yhteyttä ja 
sitä kautta saadaan paljon tietoa kentältä.  

kankaanpään maila teki monivuo-
tisesta unelmastaan totta noustessaan  
menestyksekkään kauden 2010 päätteeksi 
pesäpallon Superpesis-sarjaan.
 Knauf on toiminut usean 
vuoden ajan joukkueen yh-
teistyökumppanina. Knauf-lo-
go onkin tullut tutuksi muun 
muassa joukkueen kypärän teippauksissa.
 Knauf Oy ja Kankaanpään Maila 
jatkavat menestyksellistä yhteistyötään 
myös kaudella 2011. Toivotamme jouk-
kueelle loistokasta tulokaskautta mesta-
ruussarjassa.

Tekninen asiantuntija Jenna 
Alakoski on unelmatehtävässä.  
Päivään mahtuu paljon innosta-
via ja uusia asioita.  Ammattitai-
to kasvaa, kun nykyisiä tuotteita 
kehitetään eteenpäin ja valvo-
taan niiden laatua.

Tekninen neuvonta on tärkeä palvelu asiak-
kaalle – ja olennainen kanava kerätä ideoita 
työstettäviksi! 
 Jennan esimiehenä toimii Max 
Tollander ja yhtenä kokeneena työtoveri-
na on Knaufin laatu- ja ympäristöpäällikkö 
Pirjo Suikkanen. Jenna on koulutukseltaan 
rakennusinsinööri Porin AMK:sta, joten ala 
ja tuotteet ovat perusteiltaan tuttuja. 
 ”Teknisenä asiantuntijana vastaan siitä, 
että lattiamassat ja laastit ovat juuri sitä, mitä 
olemme luvanneet. Jokaisesta erästä otetaan 
näytteet, tuotantoa valvotaan ja laadusta pi-
detään kiinni”, Jenna kuvailee työtään. 
 Kankaanpään tehtaassa on vuosien aika-
na hankittu kovan luokan osaaminen. Ja tar-
vittaessa koko Knaufin maailmanlaajuinen 
organisaatio tietenkin auttaa, jos tuotetietoa 
tarvitaan.
 ”Tuotekehitys kiinnostaa minua erityi-
sen paljon. Vaikka vanhan fraasin mukaan 
kaikki on jo keksitty, tuotteita voidaan edel-
leen kehittää – eikä pelkästään teknisesti, 
vaan myös käyttäjän ja esimerkiksi ympäris-
tön näkökulmasta”, muistuttaa Jenna.
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alakaToiSTa puhuttaessa erityisesti akus-
tiikan merkitys nousee tärkeään rooliin. Pit-
kät käytävät, korkeat huonetilat ja akustisesti 
haasteelliset ympäristöt ovat omiaan luomaan 
häiritsevän ääniympäristön kiinteistöissä ja 
asunnoissa. Akustiset alakattotuotteet ovat 
tärkeä osa ongelman ratkaisemisessa. Akus-
tisia ominaisuuksia omaavat alakattolevyt 
vähentävät äänen heijastumista, näin ollen 
parantaen liian pitkästä jälkikaiusta aiheutu-
via ongelmia esimerkiksi puheäänen vahvis-
tamisessa.
 Kiistattomien akustisten ansioiden lisäksi 
kipsiset alakattotuotteet ovat saaneet lisäomi-
naisuudekseen sisäilman hajuja vähentävän 
zeoliittipohjaisen ainesosan. Cleneo-lisä- 
nimeä kantavat tuotteet vähentävät sisätilo-
jen epämiellyttäviä hajuja terveydelle vaarat-
toman prosessin avulla. Prosessi on täysin ha-
juton joten epämiellyttäviä hajuja ei peitetä, 
vaan niitä poistetaan.
 ”Nykyaikainen rakennuskulttuuri suosii 
energiaa säästäviä rakenneratkaisuja. Mikäli 
riittävän tehokkaasta ilmanvaihdosta ei ole 
huolehdittu, ongelmaksi saattaa nousta täl-
löin sisäilman tunkkaisuus ja huono laatu. 
Koulut, hotellit, ravintolat tai vaikkapa yksi-
tyisasunnot voivat kärsiä huonosta sisäilman 
laadusta”, kertoo Knauf Oy:n alakatto-osas-
ton tuotepäällikkö Pekka Ruuska. 
 ”Huonekalut, maalit, lattiapäällysteet, 
rakennusliimat, tupakansavu. Kaikki edellä 
mainitut seikat huonontavat sisäilman laatua. 
Cleneo-ominaisuuden omaavat alakattolevyt 
vähentävät näitä ilmanlaatua huonontavia 
epämiellyttäviä hajuja. Levyt eivät luon-
nollisestikaan tee ihmeitä sillä jos kyseessä 
on likainen tila tai muuten erityisen vaativa 
ympäristö, ei tällöin auta kuin pintojen pe-
rusteellinen puhdistus. Niinpä Cleneo-omi-
naisuutta markkinoidaankin maksuttomana 
lisäominaisuutena erinomaisten akustiikka-
ominaisuuksien rinnalla. Parantuneen ilman-
laadun havaitseminen onkin lopulta kokijasta 
itsestään kiinni”, Ruuska jatkaa.

Knauf Oy:n tarjoamat alakattotuotteet tuovat helpo-
tusta akustiikkaongelmien parissa tuskaileville. 
Nyt kipsisten akustiikkatuotteiden tuotesarjan Solo- 
ja Stratopanel -mallit ovat parantuneet entisestään 
uuden, epämiellyttäviä hajuja poistavan lisäominai-
suuden ansiosta.  

akustisesti 
raikasta ala-
kattolevyillä

Tuotepäällikkö Pekka Ruuska on innos-
tunut akustiikkalevyn uudesta, maksut-
tomasta lisäominaisuudesta. ”Raikas 
uutuus”, naurahtaa Pekka.

» Innovatiiviset uutuudet

 Cleneo-ominaisuus on mukana kaikissa 
Solo- ja Stratopanel alakattolevyissä, joita 
Knauf tarjoaa. Hyviä käyttökohteita tuot-
teelle ovat akustisesti haasteelliset ympäris-
töt, kuten esimerkiksi julkiset rakennukset, 
lastentarhat, sairaalat, myymälät, toimistot ja 
ravintolat. 
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Kiertokäynnillä Knaufin 
tehtaalla Kankaanpäässä 
huomaa, miten pitkälle auto-
matisoitua on kipsilevyjen 
valmistus. Koneet tekevät 
raskaimmat työvaiheet, 
mutta laadusta vastaa ihmi-
nen. Kokeneet ammattilaiset 
valvovat tuotantoprosessin 
jokaista vaihetta alusta lop-
puun. 

» Laadun tekijät

laadun takana on aina ihminen

Laborantti Sirje Nieminen analysoi jokaisen 
voimalaitokselta saapuneen kipsierän koostu-
musta ja antaa luvan sen käyttöön.

Knaufin Kankaanpään kipsilevytehtaalla 
on jo aamuvarhaisella täysi tohina päällä. 
Viitenä päivänä viikossa, kolmessa vuorossa 
pyörivä tehdas valmistaa laajaa valikoimaa 
erilaisia kipsilevyjä Suomen markkinoille. 
 ”Kipsilevy on periaatteessa aika yksin-
kertainen tuote – paperin väliin laitettua 
kipsimassaa – mutta käytännössä ihan muu-
ta. Kun levyjä tehdään suuria määriä ja eri 
variaatioita, kysymys on ammattilaisten su-
juvasta yhteistyöstä”, sanoo laatu- ja ympä-
ristöpäällikkö Pirjo Suikkanen viidentoista 
vuoden kokemuksellaan. 
 Tuotantolinja on tehtaan sydän, jonka 
ympärille kaikki työvaiheet limittyvät. Kun 
linja toimii, kaikki on hyvin. Mutta se ei vie-
lä riitä; tarvitaan myös ihmisiä jotka osaavat 
käyttää erilaisia koneita, mitata ja analysoida 
prosessin aikana valmistuvia levyjä, tehdä 
tarvittaessa nopeita päätöksiä ja reagoida 
heti poikkeamiin kun linjalla tapahtuu yllä-
tyksiä.  
 Jokainen voimalaitokselta tehtaalle tul-
lut kipsierä analysoidaan tarkasti ja tulosten 
perusteella tehdään ”resepti”, jota käytetään 
tuotantoerän valmistuksessa. 
 Kun laboratoriosta saadaan hyväksy-

Pyöräkuormakuljettaja Jarmo Peltomäki ottaa 
vastaan saapuvat kipsierät ja vastaa 18 vuoden 
kokemuksellaan siitä, että esikuivaimeen lastataan 
oikeanlainen koostumus kipsiä. Valmistuseräkohtai-
nen ”resepti” saadaan laboratoriosta.

jatkuu sivulla 14 >>
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Toni Anttila on mikserimies, joka valvoo ko-
neiden toimintaa ja mm. kartongille valuvan 
kipsimassan tasalaatuisuutta. Ensin otetaan 
linjalta näyte...

...josta tutkitaan, mm. kipsin asettumisaika. 
Jokaisesta erästä on tarkat tiedot tallella 
laadunvalvontaa varten. 

Reunamies Yrjö Pirilä valvoo levyn reunan 
kuntoa. Kartonkirullan vaihto on yksi päivit-
täinen työvaihe.

Työnjohtaja Jouni Lähteenmäki varmistaa, 
että märästä päästä otettu levy on oikean 
levyistä. Jouni huolehtii myös työvuoronsa 
toiminnasta.

Panelimies Harri Kukkumäen kontolla on 
paperin kiinnittyminen kipsiin. ”Sileää, kovaa, 
tasaista – sellaista kun kipsilevyn pitääkin 
olla”.

Taidetta tehtaassa? Harri on tarkistanut, että 
paperi on lujasti kiinni kipsimassassa. ”Har-
voinpa mitään huomautettavaa löytyy”. 
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minen, kipsi siirretään pyöräkuormaimella 
ulkovarastosta esikuivaimeen, jolloin siitä 
haihdutetaan kosteus. Kalsinoinnissa pois-
tetaan kidevesi kiteen sisältä. Lopuksi jau-
hemaiseen kipsiin sekoitetaan lisäaineita ja 
vettä, jolloin syntyy valmis kipsimassa. 
 Tuotannosta vastaava katsoo tilaukset 
ja tekee päätöksen, millaisia levyjä kussakin 
työvuorossa valmistetaan. Yleensä vakioko-
koisia levyjä, joita myydään eniten, mutta 
toisinaan myös asiakkaiden tilaamia erikois-
kokoja – esimerkiksi tavallista pidempiä le-
vyjä tiettyyn rakennuskohteeseen. 
 Mikäpä sen fiksumpaa kuin tilata suo-
raan oikean kokoiset kipsilevyt ja säästää 
yksi työvaihe (levyn katkaisu) työmaalla. 
Tätä palvelua eivät kaikki vielä tunne.
 Massa ajetaan mikserissä rullilla kul-
kevan paperin päälle ja massan yläpuolelle 
lisätään toinen paperi. Sitten puristusta, 
leikkuuta, kuivausta, puhtaaksi leikkuuta ja 
pinoamista. Moni työvaihe on pitkälle auto-
matisoitu, joka säästää raskailta nostoilta.
 Valitettavasti emme voi näyttää valoku-
via tuotantolinjalta, joka on pieni liikesalai-
suus. Ja tehtaan ylpeys. 

Pakkaaja Mikko Kossi on viimeinen lenkki pitkässä laatuketjussa. Mikko tarkistaa jokaisesta 
erästä ristimittaamalla, että kipsilevyt ovat millilleen oikean kokoisia. ”Etsii etsii, eikä soisi 
löytävänsä”, kuin verkkokorjaaja konsanaan.

Laatumies Jari Viitaniemi tekee taivutus-
lujuustestin tuotantoeristä otetuille levyille. 
Eri tuotteilla on omat standardinsa.

Täältä tullaan, elämä! Varastossa on vilskettä, kun kipsilevyt ja muut Knaufin tuotteet lähtevät 
Kankaanpäästä eteenpäin asiakkaille. Tehdas tekee kolmivuorotyötä viitenä arkipäivänä. 
Varastossa lastataan päivittäin kymmeniä rekkoja. Trukin ohjaimissa ahkeroi Jyrki Järvensivu.
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alakatto kätkee tekniikan ja 
kruunaa akustiikan

CaSe: Mikkelin keskussairaalan auditorio

Mikkelin keskussairaalan uudistetussa auditoriossa taka-
rivin vieraatkin pysyvät hereillä. Hyvän akustiikan lisäksi 
Knaufin helposti avattava Danoline Vista -alakattojärjes-
telmä helpottaa piilotetun tekniikan huoltoa ja päivityksiä.

”danoline-alakattoleVyT näyttivät 
hauskalta, hieman erilaiselta vaihtoehdolta”, 
perustelee arkkitehti Heikki Kirjalainen 
valintaansa. Mikkelin keskussairaalan audi-
torio sai ison peruskorjauksen 4. vaiheen val-
mistuttua uuden ilmeen ja akustiikan. Työn 
suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto 
Heikki Kirjalainen Oy, joka käytti samaa jär-
jestelmää myös Vuoden kauppakeskus -titte-
lin voittaneessa mikkeliläisessä kauppakeskus 
Akselissa. 
 Kahden kohteen vertailu vain vahvistaa 
Danoline Vistan teknisen ratkaisun moni-
puolisuuden. Vistan levyjen ladonta on hel-
posti muunneltavissa esimerkiksi Akselissa 
käytetyn tiililadonnan tai sairaalan auditori-
ossa käytetyn tasaladonnan tapaan. Lisämah-
dollisuuksia suunnittelijoille antavat esim. sä-
vyyn maalatut tai kromatut T- kannatuslistat.  
 Kirjalaisen mukaan suunnittelijat halua-
vat valita materiaalit kohdekohtaisesti. Maku-
asioiden ja mieltymysten lisäksi valintoihin 
vaikuttavat myös käytännön seikat. ”Etenkin 
kaupallisissa kohteissa, joissa tekniikka uudis-
tuu melko nopeasti,  alakattojärjestelmän on 
oltava helposti ja nopeasti avattavissa”, sanoo 
Kirjalainen. Alakaton yläpuolelle onkin pii-
lotettavana entistä enemmän talotekniikkaa. 
Tilan käyttömukavuuteen ja toimivuuteen 
vaikuttava akustiikka on sekin mietittävä tilan 
muodon ja käyttötarkoituksen mukaan.
 Sairaalan peruskorjauksen yhteydessä 
auditorion tekniset laitteet uusittiin kokonai-
suudessaan nykytasoa vastaavaksi. Hankkees-
sa olivat mukana myös sairaalan rakennus-
mestari Heikki Pukkila ja sairaalainsinööri 
Jorma Niinimäki. 
 ”Huolimatta hieman madaltuneesta tilas-
ta, se on huomattavasti aiempaa toimivampi 
ja viihtyisämpi”, Pukkila toteaa. ”Katon ylä-
puolisten järjestelmien huollon ja mahdollis-
ten lisäysten kannalta nykyinen avattava ala-
katto on erittäin toimiva ratkaisu”, Niinimäki 
sanoo.
 Sairaanhoitopiirin ahkerassa koulutus- ja 
kokouskäytössä olevasta tilasta on saatu jo 
runsaasti positiivista palautetta. ”Käyttäjät 
ovat kehuneet auditorion akustiikkaa erittäin 
hyväksi. Kuuluvuus riittää erinomaisesti ta-
kariviin saakka”, Pukkila vahvistaa.

Danoline Vistan teknisen ratkaisun monipuolisuus 
mahdollistaa myös yksilölliset valaistusratkaisut.
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Pohjoismaisittain ainutlaatuinen rakennushanke Rukan 
keskuksen kävelykylä on valmistunut. Keskeisellä paikalla 
komeilee huoneistohotelli Ruka Village, jonka alppityyli-
nen julkisivu on rakennettu kestämään pohjoisen puhu-
reita ja pakkasia.

CaSe: Ruka Holiday

kolmioSaiSen huoneistohotellin en-
simmäinen osuus valmistui jo keväällä 
2009. Heti perään alkoivat hotellin B- ja C-
osan rakennustyöt, jotka saatiin päätökseen 
marraskuussa 2010. Majoituskapasiteetista 
on kysyntää, sillä tätä kirjoitettaessa lähes 
kaikki Ruka Villagen huoneistot on myyty. 
Kokonaisuus sijaitsee keskeisellä paikal-

la Rukan kävelykylässä. Autot on kätketty 
kävekylän alle louhittuun 320-paikkaiseen 
parkkihalliin. 
 Koska hotellikokonaisuus sijaitsee park-
kihallin päällä, julkisivurakennetta suunni-
teltaessa haettiin mahdollisimman kevyttä 
ratkaisua. Alppityylinen ulkoasu asetti sekin 
omat vaatimuksensa julkisivurakenteelle. 

alppityyli ihastuttaa Rukan 
kävelykadulla

Kuinka saada siististi yhdistettyä rappaus-
ta, puuta ja liuskekiviä? Julkisivurakenteen 
elinkaarta ajatellen kriittisin haaste oli pai-
kallinen, ankara sää, joka laittaa rakennusten 
julkisivut kovalle koetukselle. 

aquapanel Outdoor kestää 
pohjoisen puhurit
Julkisivurakenteen osalta ratkaisu löytyi jo 
suunnitteluvaiheen alkumetreillä julkisivu-
messuilta, Knaufin osastolta kuinkas muuten. 
Rukakeskuksen edustaja kiinnostui säänkes-
tävistä Aquapanel Outdoor -sementtilevyis-
tä, jotka mahdollistivat kevyen rakenteen ja 
eri pinnoitemateriaalien yhdistämisen näyt-
täväksi julkisivuksi. Mikä parasta, levyjärjes-
telmä on tarkoitettu rakennettavaksi tuulet-
tuvana julkisivuna. Levyt toimivat kestävänä 
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knauf Golf järjestettiin vuoden tauon 
jälkeen 19.8.2010 Master Golfin vaativilla, 
puistomaisilla viheriöillä. Kilpailuun osal-
listui runsaasti yhteistyökumppaneidemme 
ja asiakkaidemme edustajia.
 Pelaamaan mahtui 72 ilmoittautunutta, 
lisäksi kentällä oli mahdollisuus harjoitella 
Pro:n opastuksella. Kisa sujui kilpailullisessa 
ja rennossa hengessä, sään ollessa suosiolli-
nen. Osallistujat raportoivatkin nauttineen-
sa hyvästä tapahtumasta ja kannustavasta 
yhteishengestä.
  Pelimuotoina kisassa oli HCP 0–18 
lyöntipeli täysin tasoituksin, HCP 19–36 
Pistebogey ja leikkimielinen Pink Ball -kisa.

Hyvää seuraa ja hienoja hetkiä viheriöllä

  Scratchin voittajaksi selviy-
tyi Heikki Varonen kultase-
pänliike J.A. Tarkiainen Oy:stä. 
Heikki Varonen voitti myös 
lyöntipelikilpailun. Pistebogey-
kilpailun voitti Jarmo Ojanperä 
PK-Urakointi Oy:stä. 
 
 

alustana rappaukselle ja tuulettuvuuden avul-
la rakenne pääsee kuivumaan vaakasuorankin 
lumimyräkän jälkeen. Näin myös julkisivun 
rappaus ja liuskekivien liimaus kestävät anka-
ria ja vaihtuvia sääoloja.
 "Ensimmäinen vaihe on ollut käytössä 
yhden talvikauden eikä mitään vikoja tai 
halkeamia ole havaittu", Oulun Rakennuste-
hon työpäällikkö Arto Savolainen kertoo. 
 

Levyrakenne on helppo ja 
nopea toteuttaa
Levyrakenteen ansiosta saavutetaan nope-
asti tasainen pinta, jonka päälle voidaan yh-
distää useita eri pinnoitemateriaaleja. Suu-
rillakin pinnoilla elämätön ja tasainen pinta 
vähentää myös tasoitteen menekkiä. Työvai-
heita toki riittää levyrakenteessakin, mutta 
työskentely sujui vauhdikkaasti. "Sementti-

levyjä on helppo työstää eikä asentamiseen 
tarvita erikoistyökaluja", Savolainen vahvis-
taa. Knauf toimitti Ruka Villagen työmaan 
kaikkien osien julkisivuihin Aquapanel 
Outdoor -sementtilevyt ja saumatasoitteet. 
Yhteistyö Knaufin kanssa sujui työpäällikön 
mukaan kitkattomasti. "Toimituksiin voitiin 
luottaa täysin ja lisätilauksetkin hoituivat 
joustavasti ja ajallaan", Savolainen kiittelee.
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» Vieraileva kynäilijä» Vieraileva kynäilijä

pysähdy ja keskity, 
niin näet enemmän
Kuvittele mielessäsi valkoinen autius ja siihen porottava aurinko. Paikalleen 
pysähtynyt ilma, väreilevä kuumuus tai kylmyys ja valoa niin paljon, että se ei 
meinaa silmiisi mahtua. Äärettömyys, hiljaisuus, ikuisuus.  Katsot maisemaa ja 
ajattelet, että se on tyhjä.
 Kunnes olet siinä tovin. Pysähdyt, ihmettelet ja keskityt. Alat nähdä ilman 
liikettä ja valon vaihtumista. Satoja pieniä yksityiskohtia ja tuhansittain värejä, 
jotka leikkivät verkkokalvoillasi tuottaen sinulle riemua niiden havaitsemises-
ta.  Loputtomia muotojen variaatioita.  Huikaisevaa! Ja kaikki vain siksi, että 
pysähdyit ja katsoit. Antauduit maisemalle.
 Kun nuorena potentiaalisena taideopiskelijana pyrin Suomen vanhimpaan 
(ja vanhanaikaisimpaan) jo edesmenneeseen taidekouluun, Turun Piirustus-
kouluun, jouduin yllättävän tehtävän eteen. Pääsykokeessa ilmoitettiin, että 
seuraavana on vuorossa tehtävä, jossa piirrettäisiin kipsiä. 
 Tehtävää ei sen kummemmin selitetty ja minä kuvittelin, että meille annet-
taisiin kipsiä johon sekoitettaisiin vettä ja jotenkin piirtäisimme siihen jollain 
tikulla. Kuvittelin, että näin meistä valintakokeeseen osallistujista karsittaisiin 
ne, joilla ei ole mitään käsitystä materiaaleista eikä kokemusta moisesta salatie-
teestä. En tosin uskaltanut keneltäkään kysyä mitä kipsin piirtäminen tarkoitti, 
enhän halunnut paljastaa kokemattomuuttani.
 Saimme käteemme hiilen ja valkoista paperia. Luokkahuoneen seinälle oli 

ripustettu kipsireliefejä, lähinnä erilaisia 
ornamentteja ja muita koristeita. Meidän opiskelijoiksi pyrkivien 
piti siis piirtää valkoiselle paperille valkoinen kipsiesine mustal-
la hiilellä! Ei sen kummempaa. Olin helpottunut ja ajattelin, että 
tämähän sujuu ihan heittämällä, kunnes ryhdyin työhön. Valitsin 
liljaa muistuttavan reliefin ja ajattelin selviytyväni tehtävästä ruoka-
tuntiin mennessä.
 Reliefiin oli kohdistettu valo ja takanani tulevasta ikkunasta 
tuli myös päivänvaloa. Hahmottelin esineen paperille ääriviivoiksi 
ja ajattelin, että kuka nyt piirtää valkoista valkoiselle! Minähän olin 
mielestäni suuri koloristi! Katsoin tarkkaan esinettäni ja keskityin. 

Sen piirtäminen vei minut mukanaan. Lilja oli täynnä erilaisia harmaan ja valkoisen ja mustan variaa-
tioita ja päivänvalon liike selkäni takana muutti esineen muotoa samaa rataa kun aurinko muutti ase-
maansa. Minä en meinannut pysyä perässä! Todellakin, valkoista valkoiselle, mutta mitkä loppumatto-
mat mahdollisuudet. Epäilykseni laukesivat ja minä antauduin.
 Kahden ja puolen viikon pääsykokeiden jälkeen pääsin edellä mainittuun kouluun.  Opetusoh-
jelmaan kuului todella ankara ja perinpohjainen kipsin piirtäminen. Ensimmäisenä opiskeluvuotena 
neljänä päivänä viikossa piirrettiin kipsireliefejä ja patsaita. Joulun jälkeen sai mennä yhtenä päivänä 
piirtämään elävää mallia, jos oli piirtänyt tarpeeksi monta kipsiä. Elävän mallin piirtäminen oli palkinto, 
jonka sai ponnistelusta kipsin piirtämisen kanssa.
 Nuorena ja malttamattomana se kipsin tuijottelu oli tietenkin tylsää ja keskittymistä vaativaa. Oli-
sin halunnut roiskia väreillä ja ilmaista itseäni. Välillä koin, että ainainen keskittyminen yhteen asiaan 
kahlitsee luovuuttani.  Näin jälkeenpäin ajateltuna, en ole mistään oppimastani niin tyytyväinen kuin 
tästä. Tarkoituksena oli opettaa käden ja silmän yhteistyötä, mutta ennen kaikkea kipsin piirtäminen 
opetti keskittymään ja sitä kautta näkemään. Näkemään tietenkin kuvattavan kohteen, mutta vieläkin 
enemmän. Se opetti näkemään myös kohteen mahdollisuudet.
 Palataan autiomaahan ja katsotaan taas hetki. Olet itsesi sisällä ja valo virtaa. Hiekka on valkoista, 
valo on valkoista ja olet pysähtynyt. Annat maiseman tulla itseesi, luovut itsestäsi ja olet maisema.  Näet 
ja tunnet maiseman jokaisen hiekanjyvän ja ymmärrät, että autiomaa ei ole autio vaan täysi ja liikkeessä. 
Valkoinen on valoa, joka heijastaa kaikki värit. Sinä olet valossa vain siksi, että keskityit. Se kannattaa.

Katariina Kirjavainen
Lavastaja
Helsingin Kaupunginteatteri

”Tarkoituksena oli opettaa 
käden ja silmän yhteistyötä, 

mutta ennen kaikkea 
kipsin piirtäminen opetti 

keskittymään ja sitä kautta 
näkemään”
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» Kuulumisia kentältä

Suomen tehokkain pumppausauto

konTiolahdella majaansa pitävä 
Suomen Pumpputasoite Oy on lattiavalui-
hin, tasoituksiin ja oikaisuihin erikoistunut 
yritys, jonka toiminta-alueena on käytännös-
sä koko Suomi. Uutta pumppausautoa varus-
tellessaan yritys päätti luottaa laatuun ja pää-
tyi Knaufin maahantuomiin PFT-koneisiin. 
Uuden auton sydämenä sykkii tehokas ZP 3 
XXL -laastipumppu ja ainekset sekoittaa kak-
si HM Lotus XL -sekoittajaa. 
 Tehokkuudessa omaa luokkaansa oleva 
pumppu vauhdittaa työtä ja on avuksi sil-
loinkin, kun auto on parkkeerattava kauas 
varsinaisesta kohteesta. Eikä pumppu ole 

Liikennevaloissa tämä uuden 
karhea menopeli jää vielä 
monelle toiseksi, mutta työ-
maalla se on ohittamaton. 
Suomen Pumpputasoite 
Oy:n uusi huippuvarusteltu 
Scania puhaltaa tavaraa vaik-
kapa lattiavalua varten lähes 
tuplasti nopeammin kuin 
pumppausautot keskimäärin.

osallistu lukijatutkimukseen, 
voita aito pelikypärä!
kerro meille mielipiteesi tästä lehdestä. Arvomme kaikki-

en vastaajien kesken Jokereiden aidon pelikypärän. 
 

1. Mikä on tämän lehden mielenkiintoisin juttu? 
Perustele muutamalla sanalla.

2. Mistä aiheista haluaisit lisää juttuja lehteemme?
3. Minkä kouluarvosanan (4–10) annat 
lehdellemme?

Lähetä vastauksesi osoitteeseen info@knauf.fi 
perjantaihin 17.12.2010 mennessä. Laita viestin 
otsikoksi Lukijatutkimus.

knauf ja jääkiekon SM-liigajouk-
kue Jokerit ovat solmineet yhteistyöso-
pimuksen, joka kattaa kaudet 2010 ja 
2011. Knauf näkyy muun muassa kai-
kissa joukkueen kypärissä ja Jumbot-
ron-näyttötaulun esityksissä. ”Jokerei-
den kanssa solmittu yhteistyösopimus 
parantaa näkyvyyttämme mediassa lisä-
ten näin tunnettuuttamme”, kertoo Knauf 
Oy:n toimitusjohtaja Kai Nurmi.

Knauf ja Jokerit 
yhteistyössä

turhan ronkeli materiaalien suhteen, vaan 
sillä voidaan pumpata monipuolisesti sekä 
kipsilaastia, sementtipohjaisia lattiamassoja 
että ruiskubetonia. 
 Normaalisti esimerkiksi pientalojen 
remonteissa käytettyjen pumppujen ka-
pasiteetti liikkuu noin 60–100 litran tietä-
millä. "Suomen Pumpputasoitteen autossa 

pumpun ja sekoittajien yhdessä tuottama 
teoreettinen tuottokapasiteetti hipoo jopa 
200 litraa minuutissa." kertoo Knaufin tuo-
tepäällikkö Kalle Komppa. Työmaaolosuh-
teissa ei teoreettisiin huipputehoihin ylletä 
eikä tarvitsekaan. Esimerkiksi 10–20 millin 
paksuista lattiavalua syntyisi huipputehoilla 
lähes 10 neliön minuuttivauhdilla. 

Täältä pesee! PFT ZP 3 XXL -laastipumppu 
ja kaksi HM Lotus XL -sekoittajaa huolehti-
vat, ettei pumppauskapasiteetti lopu kesken.
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Menestystarinat, kuten alakattojen magnesiitti-puukuituiset sisustus- ja 

akustiikkalevyt, ovat aina yhdistelmä näkemystä, innovaatiota ja johdonmu-

kaisuutta. Vuonna 1908 mullistavana rakennustuotteena markkinoille tuotu 

puukuitulevy on läpikäynyt näyttävän kehitystyön. Ensimmäiset askeleet 

kohti toiminnallisuutta ja muotoilua vuonna 1935 aloittivat kehityksen kultti-

tuotteeksi. Se oli, ja on yhä tänään, katseenvangitsija monien tunnettujen 

rakennusten alakatoissa Japanista Yhdysvaltoihin ja Suomesta Etelä-Afrik-

kaan. Heradesignin innovatiivisissa alakattojärjestelmissä yhdistyy samanai-

kaisesti runsas valikoima suunnitteluvaihtoehtoja ja hyvä akustiikka. 

Sisustus 
ja akustiikka

Knauf Oy 
Lars Sonckin kaari 14, 02601 Espoo 

Puh. 09-476 400 • info@knauf.fi 
www.knauf.fi

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

A business unit of

Luonto kohtaa trendit


