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40 VUOTTA
täyttä terästä.
Nyt on aika juhlia!
  s. 4–9
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PYÖRRE-TALO
Vähähiilinen kierto- 
talouden mallitalo. 
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YMPÄRISTÖVASTUU
Teräs kiertää ikuisesti.
  s. 12–15
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TIMANTIT OVAT  
IKUISIA JA…
Yrityksemme 40-vuotisjuhlavuodesta tuli yllättävä taistelu näkymätöntä vi-
hollista vastaan. On hienoa, että saimme kuitenkin tilaisuuden juhlistaa pyö-
reitä vuosiamme – ja vieläpä Auliksen syntymäkaupungissa Turussa. Yhteis-
työmme 50-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävän kuvataiteilija Johanna Oraksen 
kanssa mahdollisti yhteisen juhlahetken Turun Logomossa. Yhteistyömme on 
tuonut lähemmäksi tilan, teräksen ja taiteen. Taide on sielulle hunajaa ja kai-
ken sydämestä löytyy timantin tavoin ikuinen teräs – materiaaleista parhain.

Teräsprofiilien ylivertaiset tekniset ominaisuudet yhdistettynä alamme 
Suomen suurimman rullamuovaajan osaamiseemme on johtanut laajaan 
valikoimaan innovatiivisia tuotteita. Teräs täyttää kaikki mukavuudelle, kes-
tävyydelle ja ekologisuudelle asetetut vaatimukset rakennuksen koko elin-
kaaren ajan. Teräs on sataprosenttisesti kierrätettävää ja lujuutensa ansiosta 
käytössä kevyempää kuin muut materiaalit.

Kaiken mahdollistava tilaratkaisumme Liune sulkee ympyrän kevytraken-
tamisen osalta. Liune luo tilaa mielikuvitukselle, kauneudelle ja vapaudelle. 

Yhä useampi onkin valinnut kotiinsa ja toimi-
tiloihinsa kääntyvän oven sijasta Liune-väli- 
oven.

Olen kiitollinen ystäville ja yhteistyökump-
paneille hienosta matkastamme, joka jatkuu 
kiinnostavana pitkälle tulevaisuuteen!

Leena Lundell 
toimitusjohtaja
Aulis Lundell Oy
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tyksellä saavutetaan 
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A ulis ja Anja Lundell perustivat 
Vihdin Nummelaan yrityksen 
vuonna 1980. Aluksi yritys 

valmisti koneita ja laitteita muille. 
Myöhemmin kalustoa ryhdyttiin val-
mistamaan vain omiin tarpeisiin. 

Nykyään Aulis Lundell Oy:n kaikki 
koneet ja 90 % linjastoista on syntynyt 
omana tuotantona vuosien varrella 
karttunutta tietotaitoa hyödyntäen. 

Aulis on saanut hyvät tekniset 
lähtökohdat ja vankan teoriapohjan 

Turussa ja Forssassa, missä hän toi-
mi teknisenä opettajana. Kokemusta 
on karttunut myös muiden palveluk-
sessa. Osaamisen lisäksi tarvitaan 
rohkeaa näkemystä. Aulis on aina 
ollut luova ja avoin kaikelle uudelle.  

Samalla Anja Aulis Lundell Oy:n toi-
sena omistajana on huolehtinut yri-
tyksen talousasioista. Vuonna 1991 
Aulis Lundell sai yrittäjäpalkinnon 
samana vuonna, jolloin Aulis vietti 
50-vuotissyntymäpäiväänsä. 

Yrittäjien päivät olivat pitkiä, eikä 
kesälomia pidetty. Joskus ehdittiin 
viikonlopuksi Auliksen lapsuuden-
seudulle Forssaan, missä on edelleen 
Auliksen metsätila. Perheen arvoihin 
on aina kuulunut luonnon kunnioitta-

minen. Luonnosta saa myös voimaa ja 
energiaa uuden luomiseen. Anja siir-
tyi eläkkeelle vuonna 2007 ja Aulis 
vuonna 2009. Nykyään Aulis toimii 
perustamansa yrityksen hallituksen 
puheenjohtajana.  

suurella sydämellä
YRITTÄJÄPARISKUNTA

1980
Yritystoiminta  
aloitettiin autotallissa 
Vihdin Nummelassa.

1982
Yritys muutettiin 
omalle tontille  
Saukkolaan  
(silloinen Nummi- 
Pusula).

1983
Aloitettiin väliseinä-
rankojen valmistus 
rullamuovaus- 
teknologialla.

1985
Aloitettiin GK-alakatto- 
rangan valmistus  
yhteistyössä Inlook Oy:n 
Erkki Hiltusen kanssa.

1986
Aulis muutti väliseinä- 
rangan 70 mm:stä  
66 mm:iin yhteen- 
sopivaksi 92 mm  
ovikarmeihin.

Aulis ja Anja Lundell
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LEO SAARNI
tuotantopäällikkö

044 035 7001
leo.saarni@aulislundell.fi

Leo vaalii työssään pitäviä  
aikatauluja ja arvostaa sitä,  

että teräs taipuu Lundellin koneilla 
halutuiksi muodoiksi mittatarkasti 

ja ajallaan.

PIA OHTONEN
myyntikoordinaattori

044 035 7012
myynti@aulislundell.fi

M e terästiimiläiset toimimme 
teknologiateollisuudessa. 
Meillä on pitkä kokemus 

terästuotteiden- ja palvelujen ylivoi-
maisista eduista. Kanssamme arvo-
ketju pysyy ehjänä ja asiakas pääsee 
hyödyntämään kaikki osaamisemme 
mukanaan tuomat edut.  

Olemme aina uudistaneet tuote-
valikoimaamme vuorovaikutuksessa 
asiakkaidemme kanssa. Käytössäm-
me oleva korkealaatuinen teknologia 
takaa laadukkaat tuotteet, joihin asia- 
kas voi luottaa ja jotka tuovat asiak-
kaan toimintaan selkeää lisäarvoa. 
Meiltä saa aina hyvää ja asiantunte-
vaa palvelua. 

TERÄSTIIMILÄISET 2020 
valmiita palvelemaan!

 Pia on terästiimin ammattilainen, 
jonka sydäntä lähellä on kierrätet-

tävyys. Teräksiset kevytrakenne- 
ratkaisut sopivat Pian  

ajattelumaailmaan hyvin.

LAURI LAINE
tuoteryhmävastaava

044 035 7013
lauri.laine@liune.fi

Liunen ratkaisut kehittyvät Laurin 
osaavissa käsissä. Kauniit pinnat, 
toimivat ratkaisut ja materiaalien 
korkea elinkaarilaatu ovat lähellä 

Laurin sydäntä.

1992
Yhteistyö Gyprocin 
ja Seppo Leimalan 
kanssa alkoi.

1991 Länsi-Uudenmaan 
maaherra Eva-Riitta 
Siitonen vihki uuden 
tuotantolinjan ja hallin.

ELINA RONTTI
digikoordinaattori 

044 357 0015
elina.rontti@aulislundell.fi

Elina on vaikuttunut teräksen  
monipuolisuudesta ja helppo- 

käyttöisyydestä ja tuo asiaa esille 
aktiivisella verkkoviestinnällä.

1993
Suuri vientiprojekti 
Saksaan.

1995 Suomen ensimmäinen 
termorankatalo  
esiteltiin messuilla.

TERHI HAKOLA
aluemyyjä: pääkaupunkiseutu, 

Pirkanmaa, Pohjanmaa
044 035 7002

terhi.hakola@aulislundell.fi

 Terhin työuran ytimessä on aina 
ollut teräs. Tärkeitä asioita työssä 

ovat asiakkaille kehitetyt edut, 
jotka tuovat rakentamiseen aitoa 

lisäarvoa.

1987
Omien  
merkkituotteiden  
kehitys alkoi.
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JUKKA SUUTARI
liiketoimintajohtaja

040 530 3212
jukka.suutari@aulislundell.fi

Jukka vahvistaa liiketoimintaa  
Lundellilla ja haluaa olla mukana 

viemässä maailmalle hyvää sanomaa 
– teräksiset kevytrakenneratkaisut vas-

taavat kestävän kehityksen tavoitteisiin.

TUOMAS TYYNILÄ
aluemyyjä: pääkaupunkiseutu

050 400 3462
tuomas.tyynila@liune.fi

Tuomas nauttii työskente-
lystä ikuisen materiaalin 

– teräksen – parissa ja luot-
taa myymiensä tuotteiden 

laatuun 100 %:sti.

MARIKA HIRVONEN
controller

Marika on kirjanpidon  
rautainen ammattilainen, jonka 

tärkein työväline on pienestä 
pitäen ollut aakkostuslauta, jota 

hän yhä pitää työpöydällään.

KARI KOTILAINEN
aluemyyjä: Itä- ja Pohjois-Suomi

050 345 0371
kari.kotilainen@aulislundell.fi

Luontoa arvostavan Karin  
koko työhistoria koostuu  

teräksestä: materiaali kiehtoo 
monipuolisuudellaan ja  

ympäristöystävällisyydellään.

1998
Leena Lundell aloitti 
myyntityön yrityksessä.

1997
www.aulislundell.fi-sivut 
avattiin ja Aulis siirtyi  
konesuunnittelussa  
Vertex-aikaan.

2000 Debel-kerroslattia 
syntyi.

2006
Sukupolvenvaihdos.

2019
Juhlittiin Gypsteelin  
10-vuotisjuhlavuotta. 

Leenalle yrittäjyys on elämän- 
tapa. Sydämellinen teräsnainen 

on valmis vastaamaan tulevaisuu-
den haasteisiin ja sopeutumaan 

jatkuvaan muutokseen.

LEENA LUNDELL

2003 Hitsattaviin kennolevyihin  
valmistettiin profiilit ja kehitettiin  
sekä valmistettiin Neabon-
kennoprofiilit.

2016
Gypsteel GXR -rangan ylivoimainen 
dB-ominaisuus löydettiin labora-
toriotestauksella. Eduskuntatalon 
peruskorjauksessa mm. DEBEL- 
korotuslattia.Gyprocin kanssa.

Teräsinnovaatioiden synnyn ta-
kana ovat oman aktiivisen tuotekehi-
tyksemme ja tiiviin asiakasyhteistyön 
lisäksi kiristyvät rakennusmääräykset  
turvallisuus- ja ympäristönäkökulmi-
neen. Teräsinnovaatioiden kehittä-
misen tukena on aina vertikaalinen 
arvoketju ”terästehtaalta asiakkaalle”. 
Olemme lähellä asiakasta. 

Lundell-tiimin palveltavana saat 
parasta vastinetta avainasiakuudel-
lesi. Tarjoamme käyttöösi kaikki ke-
vytrakentamiseen liittyvät palvelut ja 
osaamisen.  

1999 Yhteistyö Helimäki 
Akustikkojen kanssa 
alkoi.

2005
Liunen kehitystyö alkoi 
silloisen Optiplanin 
arkkitehdin Matti Kärjen 
haasteesta ja ideasta. 

2009
Ryhdytään valmistamaan 
maailmanlaajuisella  
UltraSteel® -patentilla 
väliseinärankaa ja solmi-
taan yhteistyö Saint-Gobain 
Gyprocin kanssa.

Lue koko  
tarina verkossa

40vuotta.aulislundell.fi

✓  6 000 m2 TUOTANTOTILAA LOHJALLA
✓		12 RULLAMUOVAUSLINJAA
✓		4 HALKAISU- JA LEIKKUULINJAA
✓		2 SÄRMÄYS- JA HITSAUSROBOTTIATIESITKÖ

✓		RULLAMUOVAUSKAPASITEETI  
34 MILJ. METRIÄ VUODESSA

✓		5 000 TN TERÄSTÄ VUODESSA
✓		MATERIAALI KUUMASINKITTYÄ TERÄSTÄ

✓		AINEVAHVUUDET 0,40–2,50 mm
✓		OLEMME VALMISTANEET 40 V AIKANA YLI 

4000 ERILAISTA PROFIILIA.

Olemme lähellä  
asiakasta. 
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Teräs soveltuu kaikkiin 
ilmasto-olosuhteisiin ja 
antaa mahdollisuuden 
joustavaan ja esteettiseen 
muotoiluun.

K aikki tiedostavat, että kiin-
teistö- ja rakennussektori on 
ilmastonmuutoksen torjunta- 

työssä tärkeässä osassa ja rakennutta-
jilla sekä rakennusliikkeillä yhdessä 
rakennusteollisuuden kanssa on mer-
kittävä rooli. Tulevaisuudessa elinkaa- 
renaikainen ympäristövaikutus huo-
mioidaan päätöksenteossa. Koska ra-
kennuskantamme uudistuu hitaasti, 
ei asetettuja ilmastotavoitteita saavu- 
teta ainoastaan uudisrakentamisella. 
Uusien ilmastoystävällisten vaihto- 
ehtojen kautta halutaan lisätä tehok-
kuutta, kilpailukykyä ja elinkaarilaa- 
tua. Vahvistamalla rakentamisen ar-
voketjua kohti hiilineutraalilla suun-

nittelumallilla aikaansaadaan myös 
ilmastovaikutuksia. 

Kierrätyksellä kohti  
ympäristötasetta
Vaikuttaa siltä, että terästen ja mui-
den osien kierrätyksellä aikaansaa-
daan varsin suuria ilmastohyötyjä. 
Yhdistämällä kierrättäminen A-ener-
gialuokan rakenteisiin saavutamme 
pitkällä aikavälillä asetetut ympäris- 
tötavoitteet edellyttäen, että perin-
teistä näkökulmaa kestävästä raken-
tamisesta laajennetaan. Materiaalien 
hiilijalanjäljen lisäksi meidän on 
huomioitava rakentamisen ja käytön- 
aikaiset päästöt rakennuksen koko 

elinkaaren ajalta. Mielestäni raken-
nuksille tulee laskea ympäristötase 
elinkaaren mukaan. Samalla voimme 
ennustaa vaikutukset, mikäli raken-
nus puretaan 40 vuoden kuluttua 
tai jos sitä käytetään sata vuotta. 
Laittaisin vertailuun myös paljon-
ko materiaaleista voi kierrättää ja 
ovatko ne uudelleen käytettävissä. 
Materiaalin ominaisuuksien lisäksi 
suunnittelupisteitä tulee saada toimi- 
vuudesta. Kuinka materiaalit helpot-
tavat muuntojoustavuutta? Voisiko 
tila olla jopa siirrettävä? Väestö- 
rakenteen muuttuessa nykyistä pa-
rempaa joustavuutta tarvitaan paitsi 
asunnoissa, myös toimistoissa, liike- 
tiloissa ja hoitokodeissa. Ympäris- 
tötaseeseen kuuluu mielestäni myös 
huollon tarve ja määrä, korroosion-
kesto, kulutuskestävyys sekä jopa 
palon- ja kosteudenkestävyys. Näiden 

TERÄKSEN
elinkaaritaloudellinen 
ympäristötase
mittareiden valossa voidaan perustel-
lusti sanoa, että nykyinen ”rakenna 
kestävästi puusta” -näkökulma jää 
kapeaksi ja kaipaa rationaalista haas-
tamista. Elinkaaren mittaisella ympä-
ristötaseella saataisiin hiilinielukes-
kusteluunkin uutta näkökulmaa.

On asianmukaista ja järkevää 
käyttää rakennusmateriaaleja ominai-
suuksiltaan sopiviin rooleihin. Puun 
markkinaosuus on verrattain korkea. 
Puurakentamisen korkean tason tun-
nepohjaiset keskustelut ja päätökset 
kuitenkin vääristävät totuutta, mikä 
ei edistä ilmastotavoitteisiin pääsyä. 
Vaikka puun ekologisuutta on koros-
tettu monessa yhteydessä, on puun 
löydettävä todellinen kilpailukyky 
muista tekijöistä. Puulla on todiste-
tusti alhainen veto- ja puristuslujuus 
kohtisuoraan puiden syitä vastaan. 
Myös alhainen kimmomoduuli ja elä-
vän puuaineksen ominaisuudet ovat 

enemmän haitallisia kuin puuraken-
tamista tukevia ominaisuuksia. 

Teräs ja kevytrakennejärjestelmät 
ovat tulevaisuutta
Aulis Lundell kehittää kevytrakenne- 
järjestelmiä ja -elementtejä sekä ele-
menttirakentamisen kiinnitys- ja liitos- 
tekniikoita yhdistelmärakenteisiin so- 
piviksi kerrostaloissa, liiketiloissa, 
julkisissa rakennuksissa ja omakoti-
taloissa. Innovoimme lujasta teräk-
sestä, joka antaa parhaat edellytykset, 
pisteet ja mahdollisuudet elinkaari-
taloudelliseen ympäristötaseeseen. 
Koen insinööritaustan puutteen vah- 
vuudeksi. Olen ruokkinut yritykses-
sämme innovaatiota ja luovuutta, 
minkä tuloksena on syntynyt pitkälle 
jalostettuja ratkaisuja nykyaikaisen 
rakentamisen tarpeisiin. Suomalaisen 
teräsrakentamisen taidonnäytteitä on 
Burj Al Arab -hotellin edustalla Du-

baissa kelluva 10 000 neliömet-
rin kokoinen keinotekoinen saa-
ri, jossa on käytetty Lundellin 
teräsrankoja. Olemme tavalla tai 
toisella mukana myös valtaosas-
sa kotimaan julkisia kohteita, 
mistä kiitos kuuluu suunnit-
telijoille, arkkitehdeille ja 
rakennusteollisuuden yhti-
öille, joiden kanssa olemme 
tehneet pitkäaikaista ja jat-
kuvaa kehitystyötä.

Aulis Lundellilla on tuot-
teet, joiden käytön yleistyminen 
suomalaisessa rakentamisessa 
ratkaisisi useita puuhun ja betoniin 
liittyviä haasteita. Minulla on kuiten-
kin vielä päitä käännettävänä, ennen 
kuin teräs on Suomessa samalla vii-
valla betonin ja puun kanssa. Teräs 
ei taivu – mutta ei taivu teräsnainen-
kaan. Käännytystyöni jatkuu kohti 
hiilineutraalia tulevaisuutta. 

”Ympäristötaseeseen kuuluu mielestäni myös huollon  
tarve ja määrä, korroosionkesto ja kulutuskestävyys.”

Rakennuksille tulisi  
laskea ympäristötase 
elinkaaren mukaan.
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Saint-Gobain suunnittelee, val-
mistaa ja toimittaa rakennus-
materiaaleja, -tuotteita ja ratkai-

suja. Lähes seitsemässäkymmenessä 
maassa noin 180 000 työntekijän voi-
min toimivan konsernin tavoitteena 
on auttaa pienentämään rakennetun 
ympäristön ekologista jalanjälkeä 
tarjoamalla vähähiilisiä, kiertotalout-
ta tukevia ja hyvinvointia edistäviä 
rakennustuotteita. Lisäksi Saint-Go-
bain on kestävän rakentamisen asian-
tuntijakumppani. 

Vastuullisuus on ollut Saint-Go-
bainin liiketoiminnan ytimessä jo 
kauan ja vastuullisuuden peruspilarit 
– ympäristövastuu, sosiaalinen vas-
tuu ja taloudellinen vastuu – ohjaavat 
yhtiön toimintaa. Kaikki lähtee sitou-
tuneista työntekijöistä. 

”Saint-Gobain työllistää Suo-
messa 1 200 ihmistä”, kertoo yhtiön 

HIILINEUTRAALIA
Kohti

rakentamistaSaint-Gobain työskentelee vastuullisen 
rakentamisen eturintamassa. 

vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser. 
”Heidän turvallisuudestaan ja työhy-
vinvoinnistaan huolehtiminen on ää-
rimmäisen tärkeää.”

Lisäksi Saint-Gobain on sitoutu-
nut tavoitteeseen, jonka mukaan sen 
toiminta on vuoteen 2050 mennessä 
hiilineutraalia maailmanlaajuises-
ti, Suomessa jopa aikaisemmin – jo 
2035. Saint-Gobain haluaa olla edel-
läkävijänä edistämässä rakennetun 
ympäristön kestävyyttä. Kaiserin 
mukaan yksi keinoista on kehittää 
elinkaarensa lopussa oleville materi-
aaleille uusia käyttötapoja. Esimerkki 
pitkäjänteisestä työstä on Horisontti 
2020 -ohjelmasta rahoitusta saanut 
WOOL2LOOP-innovaatiohanke, joka 
keskittyy rakentamisessa ja purkura-
kentamisessa syntyvän mineraalivil-
lajätteen hyötykäyttöön.  

Tuotteen hiilijalanjäljen  
voi osoittaa EPD-ympäristö-
selosteella.

Saint-Gobain on sitoutunut  
tavoitteeseen, jonka mukaan  
sen toiminta on vuoteen 2050  
mennessä hiilineutraalia maail- 
manlaajuisesti, Suomessa jopa  
aikaisemmin – jo 2035.  
Saint-Gobain haluaa olla  
edelläkävijänä edistämässä  
rakennetun ympäristön  
kestävyyttä.

Anne Kaiser,  
vastuullisuuspäällikkö,  

Saint-Gobain Finland Oy

LIUNE OVI JA 
ELEMENTTI

GYPSTEEL® 

TERÄSRANKA
ERISTE- 
VILLA

GYPROC®

KIPSILEVY
VALMIS

MAALAATTU
SEINÄ
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Saint-Gobain ja Lundell
Gyproc on Saint-Gobain-konsernin 
rekisteröity tavaramerkki. Gyproc on 
kevytrakentamisen markkinajohtaja 
ja edelläkävijä, jonka kipsilevyt ja -jär-
jestelmät tarjoavat sekä ammattilaisil-
le että pienrakentajalle monipuolisia 
ja muunneltavia ratkaisuja. Lundell ja 
Saint-Gobainin tekevät tiivistä yhteis-
työtä, jonka näkyvin tulos ovat Gypro-
cin ja Lundellin teräsprofiilit yhdistä-
vät Gypsteel-teräsrankajärjestelmät. 
Teräsprofiilit valmistetaan Hadley 
Groupin patentoimalla UltraSTEEL® 
-tekniikalla, jossa sinkityn teräsohut- 
levyn tehollista paksuutta kasvate- 
taan ja lujitetaan. Näin teräksen omi-
naisuudet saadaan hyödynnettyä 
tehokkaasti tinkimättä suoritusky-
vystä asennusvaiheessa tai valmiissa 
rakenteessa. Saint-Gobainin ja Lun-
dellin väliseinäratkaisut ovat to-
distetusti vähähiilisin valinta ääni-
luokasta riippumatta. Tästä kertoo 
kesän 2020 aikana Bionovan tekemä 
vaihtoehtoisten väliseinäratkaisujen 
elinkaarivaikutusten vertailuraportti. 

Teräs ja kipsi kiertävät ikuisesti
Ympäristövastuuseen kuuluvat oleel-
lisena osana vähähiilisyys, kiertota-
lous sekä ihmisten hyvinvointi ra-
kennetussa ympäristössä. Kaiserin 
mukaan vähähiilisyys ja kiertotalous 
kulkevat käsi kädessä

”Kiertotalous on yksi voimak-
kaimpia keinoja pienentää hiilijalan-
jälkeä ja säästää neitseellisiä luon-
nonvaroja”, Kaiser toteaa.

Saint-Gobain on edelläkävijä kipsi- 
levyjätteen kierrättämisessä Gypro-
cin Kirkkonummen kierrätyskipsi- 
laitoksella. Kipsiä voidaan oikein käy-
tettynä kierrättää ikuisesti, ja 20 % 
Saint-Gobainin kipsilevyissä käyte-
tystä kipsistä on muun muassa työ-
mailta, talotehtailta ja purkurakenta-
misesta tulevaa kierrätyskipsiä. 

”Syntypaikkalajittelulla on merkit-
tävä rooli kierrätyksessä”, kertoo Kai-
ser. ”Jatkokäyttöä helpottaa huomat-
tavasti se, ettei esimerkiksi rankoja ja 
kipsejä heitetä samalla lavalle.”

Saint-Gobainin lisäksi Lundell 
panostaa voimakkaasti vastuullisuu-
teen. Teräs on maailman kierrätetyin 
materiaali, joka pystytään hyödyn-
tämään yhä uudelleen ja uudelleen. 
Teräs on myös markkinoiden elinkaa-
ritehokkain raaka-aine. Elinkaariarvi- 
oinnin ja hiilijalanjäljen arvioinnin 
tueksi tarvitaan luotettavaa ja julki-
sesti saatavilla olevaa tietoa. Environ-

mental Product Declaration (EPD) eli 
ympäristöseloste on elinkaarianalyy- 
siin perustuva, vapaaehtoinen ja stan-
dardoitu tapa esittää luotettavasti olen- 
naiset ja varmennetut tiedot valmis-
tetun tuotteen tai tuoteryhmän ympä-
ristövaikutuksista. EPD kertoo muun 
muassa kuinka paljon rakennukseen 
menee materiaalien mukana hiiltä.

”Saint-Gobain on julkaissut EPD- 
ympäristöselosteet yli tuhannesta 
tuotteestaan”, kertoo Kaiser. ”Se on 
eniten maailmassa. Teemme myös yh-
teistyötä toimittajiemme kanssa ma- 
teriaalien ympäristövaikutusten läpi- 
näkyvyyden osalta. Olenkin äärim-
mäisen iloinen, että Lundell julkaisi 
tuotteidensa EPD-ympäristöselosteet 
vuoden 2019 lopulla.”

Tietoa ja yhteistyötä tarvitaan
Juuri läheinen yhteistyö Saint-Go-
bainin kanssa on tuonut EPD-arvi-
oinnin osaksi myös Lundellin toimin- 
taa. EPD-selosteet on hankittu muun 
muassa yritysten yhteistyössä kehit- 
tämille Gypsteel-teräsrankajärjestel- 
mille. Rakennushankkeiden elinkaa-
ren hiilijalanjäljen laskentaan erikois-
tunut Bionova Oy sai Gypsteel-teräs- 
rankojen EPD-ympäristöselosteet 
valmiiksi lokakuussa 2019. Kaiserin 
mukaan EPD-selosteita tarvittaisiin 
kestävän rakentamisen tueksi entistä 
enemmän, ja esimerkiksi Saint-Go-

bain pyytää niitä omilta raaka-aine-
toimittajiltaan. 

”Yhteistyö on erittäin tärkeä tekijä 
kestävien käytäntöjen syntymisessä”, 
toteaa Kaiser. ”Vähähiilinen rakenta-
minen syntyy hyvässä yhteistyössä 
toimittajien kanssa. Myös poikkitie-
teellisyyttä tarvitaan.”

Usein rakentaminen on siiloutu-
nut aliurakan aliurakoihin. Kun halu-
taan edetä kohti sekä hiilineutraalia 
että turvallista ja terveellistä raken-
tamista, tulee yhteistyön materiaalin 
valinnoissa lähteä jo kiinteistön omis-
tajasta. Tämä edellyttää vertailukel-
poista tietoa. Kaiser muistuttaa, että 
EPD-selosteita vertaillessa tulee tar-
vittavat materiaalimäärät huomioida.

”Tiettyjen ominaisuuksien saa-
vuttamiseksi erilaisia materiaaleja 
tarvitaan eri määriä”, Kaiser toteaa. 
”Kun puhutaan väliseinäratkaisuista, 
esimerkiksi ääniluokilla on suuri mer-
kitys.”

Akustiikan lisäksi muita käyt-
täjän hyvinvointiin vaikuttavia 
tekijöitä ovat muun muassa läm-
pömukavuus ja valaistus. Myös tuot- 
teen asennettavuus tulee huomioida. 
Gypsteelin asennusergonomiaan ja 
sitä kautta työhyvinvointiin on kiin-
nitetty paljon huomiota. Kevyeksi ke-
hitetty materiaali on paitsi ympäristö- 
myös asentajaystävällinen.  

Toimimme vastuullisesti, panostamme 
voimakkaasti kestävään kehitykseen ja  
haluamme osoittaa tuotteidemme  
aiheuttaman hiilijalanjäljen avoimesti. 

Leena Lundell, Aulis Lundell Oy BIONOVA OY ON LAATINUT 
 EPD-YMPÄRISTÖSELOSTEET  

GYPSTEEL-RANGOILLE, KEVYILLE  
JA KANTAVILLE TERÄSPROFIILEILLE 

SEKÄ LIUNE-OVELLE.

LUE LISÄÄ TUOTTEIDEMME  
EPD-YMPÄRISTÖSELOSTEISTA  

VERKKOSIVUILTA 

www.aulislundell.fi/ 
kiertotalous

TERÄSRANKARAKENTEIDEN ELINKAAREN  
HIILIJALANJÄLKI ERI ÄÄNILUOKISSA kgC02e/m2,  
KÄYTTÖIKÄ 50 VUOTTA
30,00

25,00

15,00

10,00

5,00

0,00
Opetustilojen väliset  

seinät, 44dB
Toimistojen, sairaaloiden 
hoitotilojen ja neuvottelu- 
tilojen väliset seinät, 48dB

Asuin-, majoitus- ja  
potilastilojen väliset  

seinät 55-60dB

44 dB, Gypsteel XR 95/95 H-H M50 / 48 dB, Gypsteel XR 66/66 HN-NH MR / 55-60 dB,  
Gypwood GT 66/66x2 NN-NN M140
44 dB, Gypsteel GS 66/66 KN-NK M50 / 48 dB, Gypsteel GS 95/95 KN-NK M70 / 55-60 dB,  
GS 66/66x2 NN-NN M100
44 dB, Gypsteel XR 66/66 KN-NK MR / 48 dB, Gypsteel XR 66/66 KN-NK M50 / 55-60 dB,  
SLIM 45/45x2 HH-HH M90
44 dB, Galvanoitu teräsrankaseinä 66/66 K’N’-N’K’ M50 / 48 dB, Galvanoitu teräsrankaseinä  
95/95 K’N’-N’K’ M70 / 55-60 dB, Galvanoitu teräsrankaseinä 66/66x2 N’N’-N’N’ M100

Saint-Gobainin ja Lundellin väliseinä-
ratkaisut ovat todistetusti vähähiilisin 
valinta ääniluokasta riippumatta. Tästä 
kertoo kesän 2020 aikana Bionovan teke-
mä vaihtoehtoisten väliseinäratkaisujen 
elinkaarivaikutusten vertailuraportti. 
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Arkkitehti Matti Kuittinen ja  
Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtaja 

Leena Lundell satsaavat tulevai- 
suuteen. Yhteiseen päämäärään 
päästään käyttämällä vähähiili- 

sempiä rakenneratkaisuja ja  
hyödyntämällä kiertotaloutta.

 ”Pyörteen rakennustuotteet on valittu 
niin, että mahdollisimman  

suuri osa sisältäisi kierrätettyjä  
materiaaleja tai olisi kierrätettävissä.”

MALLITALO PYÖRRE
Vähähiilinen kiertotalouden 

mullistaa suomalaista asuntorakentamista 

Aulis Lundell Oy toteuttaa teräsrunkoisen Pyörre-talon Lohjan asunto- 
messuille 2021. Matti Kuittisen suunnitteleman talon hiilijalanjälki ja hiili- 
kädenjälki vastaavat ympäristöministeriön 2025 voimaan tulevaa asetusta.

A ulis Lundell Oy ja arkkitehti 
Matti Kuittinen vastaavat yh- 
teistyössä vähähiilisen kierto-

talouden mallitalo Pyörteen toteuttami-
sesta Lohjan asuntomessuille kesäksi 

2021. Talon kattoa rakennetaan ja 
suunnitellaan katemateriaalien asen-
nussuunnitelmaa.

Matti Kuittinen kehittää ympäristö-
ministeriössä rakennusten hiilijalanjäl-

jen laskentamenetelmää ja testaa sitä 
Pyörre-talon suunnittelussa. Talon hiili- 
jalanjälki ja hiilikädenjälki tulevat vas-
taamaan ympäristöministeriön vuonna 
2025 voimaan tulevaa asetusta.  
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Talossa käytettävät rakenneratkaisut 
perustuvat Aulis Lundell Oy:n pitkäai-
kaiseen tuotekehitykseen ja tuotantoon. 

– Olemme valmistaneet rulla-
muovattuja terästuotteita rakentami-
seen vuodesta 1980, ja 2000-luvulla 
laajensimme valikoimaamme lattioi-
hin, alakattoihin, väliseinäelement-
teihin ja -liukuoviin sekä julkisivujen 
teräsrankoihin, kiinnitysjärjestelmiin 
ja koolareihin, toimitusjohtaja Leena 
Lundell kertoo. 

Pyörre-talon pyöreä muoto on 
mahdollinen runkomateriaalin 
ansiosta. 
– Teräs on materiaalina paras tällai-
siin orgaanisiin muotoihin. Se taipuu 
ja toteuttaa kaikki mukavuudelle, 
kestävyydelle ja ekologisuudelle ase-
tetut vaatimukset rakennuksen koko 
elinkaaren ajan. Teräs on lujuutensa 
ansiosta käytössä kevyempää kuin 
muut materiaalit ja sataprosenttisesti 

kierrätettävää. Samoin sen äänenhal-
linnan ja paloturvallisuuden ominai-
suudet ovat ylivoimaiset, Leena Lun-
dell toteaa.

Kiertotalous korostaa rakentajien 
ja suunnittelijoiden vastuuta kestä-
vämmästä tulevaisuudesta
Pyörre-talo on Matti Kuittisen mu-
kaan tutkielma siitä, miten suuri 
osuus rakennuksesta voidaan toteut-
taa käyttäen kierrätettyjä raaka-ainei-
ta. Kaikki rakennuksen materiaalit lu-
etteloidaan tulevaa kierrätystä varten, 
ja kierrätysmenetelmät on selvitetty 
ennakkoon. Talo lepää hoikkien te-
räspalkkien varassa, joten tonttikaan 
ei kärsi perustusrakenteista.

– Painossa mitattuna puolet maa-
pallon raaka-aineiden käytöstä menee 
rakentamiseen, joten kiertotalouteen 
on siirryttävä ripeästi. Suunnittelijan 
vastuuseen kuuluu miettiä rakennus-
ta sen käyttöikää pidemmälle – aina 

RAKENNUSOSIEN HIILIJALANJÄLJEN JAKAUMA

Talotekniikka
14 %

Kiinto- 
kalusteet
6 %

Sisäpinnat
4 %

Ikkunat ja  
ovet 11 %

Katto
9 %

Väliseinät
4 %

Kantavat seinät
23 %

Alapohja
11 %

Tontin rakenteet
4 %

Perustukset ja
anturat 14 %

Rakennusosa  Hiilijalanjälki
  kgCO2e/m2/a
Perustukset ja anturat 0,96
Tontin rakenteet  0,25
Alapohja  0,72
Kantavat seinät ja pystyrakenteet  1,51
Väliseinät  0,24
Katto  0,62
Ikkunat ja ovet  0,72
Sisäpinnat  0,24
Kiintokalusteet  0,44
Talotekniikka  0,96

AULIS LUNDELL OY

Aulis Lundell Oy on suomalainen 
perheyhtiö, joka on erikoistunut 
rullamuovausteknologialla valmis-
tettavien teräsprofiilien valmistami-
seen ja kevytrakennejärjestelmien 
kehittämiseen.

Teräsprofiilien tekniset ja raken-
teelliset suunnitteluominaisuudet 
sekä ylivertainen osaamisemme 
kylmämuovatussa massatuotanto-
teknologiassa ovat johtaneet laajaan 
valikoimaan innovatiivisia tuotteita, 
joita olemme toimittaneet rakennus-
teollisuudelle jo 40 vuoden ajan.

Teräsprofiilit ja teräsrakenteiden 
innovatiiviset mahdollisuudet ovat 
johtaneet markkinajohtaviin ratkai-
suihin, kuten Gypsteel® -väliseinä ja 
alakattoprofiilit, KOOLARI® ja LIUNE® 
-tilaratkaisut.

Aulis Lundell Oy työllistää noin 40 
rakennustuoteteollisuuden ammat-
tilaista ja sen liikevaihto oli vuonna 
2019 noin 7,7 miljoonaa euroa. 
Tehtaamme sijaitsee Lohjalla.

purkamiseen saakka, Matti Kuittinen 
painottaa. 

– Rakennustuotteet on valittu niin, 
että mahdollisimman suuri osa sisäl-
täisi kierrätettyjä materiaaleja tai olisi 
kierrätettävissä. Materiaalien kier- 
rätyksestä ja pitkäikäisistä hiilivaras-
toista saatavat hyödyt ovat suurem-
mat kuin materiaalien valmistuksen 
ilmastohaitat ja kaksi kertaa suurem-
mat kuin talon energiankulutuksesta 
koituvat haitat. Pyörre sisältää myös 
teknisiä innovaatioita, kuten nanohii-
liteknologiaan perustuvan lämmitys-
elementin, joka integroidaan liukuo-
viin tuottamaan mukavuuslämpöä, 
Leena Lundell sanoo.  

Lisätietoja:
Leena Lundell, toimitusjohtaja,  
Aulis Lundell Oy 
044 522 3054  
leena.lundell@aulislundell.fi 

 Talo Pyörre on suunniteltu parhaaseen 
energiatehokkuusluokkaan. Rakenteiden 
lämmöneristävyys on hyvä, ja energian 
tuottamiseen käytetään lämpöpumppuja 
sekä aurinkopaneeleja. Siksi vuotuinen 
energian kulutus on hyvin vähäistä.

 Rakennus tehdään esivalmistetuista 
teräselementeistä. Niiden ja muiden 
rakennusmateriaalien valmistuksen 
hiilijalanjälki on yli 50 % rakennuksen 
koko elinkaaren päästöistä.

 Rakennuksen suunnittelussa on 
pyritty korostamaan kiertotaloutta. 
Rakennustuotteet on valittu siten, 
että mahdollisimman suuri osa niistä 
sisältäisi kierrätettyjä materiaaleja 

tai olisi kierrätettävissä elinkaarensa 
lopussa. Tämän takia rakennusmate-
riaalien kierrätyksestä ja pitkäikäisistä 
hiilivarastoista saatavat hyödyt ylittävät 
rakennusmateriaalien valmistuksen 

ilmastohaitat ja ovat noin kaksi  
kertaa rakennuksen energian- 
kulutuksesta aiheutuvia päästöjä 
suuremmat.

Lue lisää Pyörre-talosta www.pyörre-talo.fi
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PYÖRRE
haastaa perinteisen  
rakennesuunnittelun 

A ulis Lundellilla työskentelevä 
Sami Huttunen on mies Pyör-
re-talon rakennesuunnittelun 

takana. Huttunen innostui rakenne-
suunnittelusta jo nuorena miehenä, ja 
kesätyö rakennustyömaalla sai hänet 
opiskelemaan alaa aina diplomi-insi- 
nöörin tutkintoon saakka. Huttunen 
on suunnitellut uransa aikana raken-
teet useisiin taloihin. Kokemus hel-
pottaa vastaantulevien haasteiden 
ratkaisemisessa, ja etenkin ennakoin-
nista on tullut oleellinen osa proses-

sia. Kokeneella suunnittelijalla 
on myös iso työkalupakki, josta 

erilaisiin tilanteisiin löytyy 
sopiva ratkaisu. Kekseliäi-

syydestä on ollut paljon 
hyötyä myös Lohjan asun-
tomessuilla esiteltävän 
Pyörre-talon parissa.

”Lohjan asuntomes-
suhanke tuntui mielen-
kiintoiselta projektilta 
alusta saakka”, toteaa 
Huttunen. ”Entistäkin 
mielenkiintoisempaa 
työstä tuli siinä vai-
heessa, kun arkkitehti 

Matti Kuittinen astui 
kuvaan pyöreiden talo-

suunnitelmien kanssa.”

Pyöreä sen olla pitää
Huttunen lähti välittömästi 

miettimään Pyörteeseen sopi-
via ratkaisuja. Pyöreä muoto on 

tuonut mukanaan myös suunnitte-
lijalle aivan uusia elementtejä.

”Autocad on käynyt kuumana jo 
pelkästään mittojen täsmäämisessä”, 
kertoo Huttunen. ”Prosessi on ollut 
merkittävästi erilainen suorakulmai-
seen perustaloon verrattuna.”

Välillä Pyörre on pyörinyt raken-
nesuunnittelijan mielessä niin paljon, 
että sen muotoja on piirtynyt jopa piz-
zalautaselle. Oman lisämausteensa 
suunnitteluun on tuonut yksityiskoh-
tien valtava määrä. Rakennesuunnit-
telija ja arkkitehti ovat viettäneet pa-
laveripöydän ääressä lukuisia tunteja. 

Moni asia on muuttunut ja kehittynyt, 
ja esimerkiksi pohjakuvaa ja julki-
sivua on hiottu moneen otteeseen. 
Pyöreä muoto on kuitenkin säilynyt 
loppuun asti. 

Vain teräs kelpaa
Pyörre sai rakennusluvan tammikuus-
sa 2020, ja rakentaminen aloitettiin 
keväällä. Hyvän suunnittelun ansiosta 
rakentamisvaiheessa ei ole kohdattu 
kommelluksia, ja projekti on myös py-
synyt aikataulussa. Rakentamista hel-
pottaa se, että materiaaliksi on valittu 
teräs – esimerkiksi runko on valmistet-
tu teräksisestä termorangasta. 

”Mikään muu materiaali ei oikeas-

taan olisi edes soveltunut tähän pro-
jektiin”, Huttunen toteaa. ”Pyörteelle 
suunniteltua keveyttä ja ilmavuutta ei 
olisi ollut mahdollista toteuttaa mil-
lään muulla materiaalilla.” 

Yksi Pyörteen tärkeä ominais-
piirre on se, että valtaosa siinä käy-
tetystä teräksestä on kierrätettyä. 
Myös muissa rakenteissa on pyritty 
mahdollisimman korkeaan kierrätys-
asteeseen – esimerkiksi puhallusvilla 
on valmistettu kierrätysmateriaalista. 
Huttunen on pitänyt huolta siitä, että 

kaikki valinnat ovat myös käytännöl-
lisiä ja toimivia. 

Huttunen on seurannut Pyörteen 
rakentumista aktiivisesti ja hän odot-
taa innolla Lohjan vuoden 2021 asun-
tomessuja, jolloin myös yleisö pääsee 
tutustumaan Pyörteen ainutlaatuisiin 
ratkaisuihin ja tarinaan. 

”On mukavaa työskennellä juuri 
Aulis Lundellilla, koska täällä kehite-
tään uutta ja erilaista innovatiivisella 
otteella”, Huttunen kehuu. ”Arki si-
sältää peruspuurtamisen sijasta aina 
jotakin uutta, ja ilmapiiri kannustaa 
kehittymään.”

Juuri näin syntyy Pyörteen kaltai-
sia innovaatioita. 

”Pyörteelle suunniteltua keveyttä ja ilma-
vuutta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa 

millään muulla materiaalilla.”

Uudet innovaatiot  
edellyttävät uusia  
ratkaisuja. Rakenne- 
suunnittelija Sami  
Huttunen on ottanut  
haltuunsa pyöreät  
muodot.
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SAUNA
Parhaiden 
ratkaisujen 

Aino ja Liune yhdistävät sukupolvien  
tietotaidon tulevaisuuden visioihin.

A ino-kiukaat ja Liune-liukuovet 
ovat korkealaatuisia suoma-
laisia brändejä, joiden takana 

seisoo kaksi vahvaa naista. Johanna 
Ratia ja Leena Lundell ovat kulkeneet 
omien yritystensä toimitusjohtajiksi 
alun perin isiensä jalanjälkiä pitkin. 
Teräsnaisena tunnettu Leena Lundell 
on jatkanut isänsä perustaman Aulis 
Lundell Oy:n johdossa. Johanna Ra-
tia taas johtaa isänsä Pertti Ratian pe-
rustamaa konepajaa Farmtools Oy:tä 
sekä kehittää edelleen isänsä luomaa 
Aino-kiuasta.

”Isäni mielestä markkinoilla ol-
leet sähkökiukaat eivät tarjonneet 
riittävän hyvää saunaelämystä”, ker-
too Johanna Ratia. ”Niinpä hän kehit-
ti konepajatyönsä ohella vaativiinkin 
tarpeisiin vastaavan Aino-kiukaan.”

Ainon suunnittelussa näkyy iki-
aikainen suomalainen saunatraditio, 
johon kuuluvat oleellisena osana hy-
vät, runsashöyryiset löylyt. Sellaiset, 
joissa sekä keho että mieli palautuvat 
päivän rasituksista.

Nykysaunalta vaaditaan lisää
Kotona vietetään entistä enemmän 
aikaa, ja kodin käytännöllisiin, tyy-
likkäisiin ja viihtyvyyttä lisääviin 

ratkaisuihin panostetaan jatkuvasti 
enemmän. Keittiön sekä makuu- ja 
olohuoneiden ohella nykyään myös 
pesutilat ja sauna saavat ansaitse-
maansa huomiota. Johanna Ratia ym-
märtää syyn.

”Nykytahti on kiireinen, ja ihmiset 
kaipaavat tilaa nauttia ja rentoutua”, 
Ratia toteaa. ”Hengähdyshetken tar-
joava sauna on tärkeä osa kotia.”

Löylytilan perusidea saunoa ja 
kylpeä on pysynyt samanlaisena jo 
vuosisatoja. Ratia vinkkaa, että tu-
levaisuuden saunan tulee kuitenkin 
alkuperäisen tehtävänsä lisäksi pal-
vella muitakin käyttötarkoituksia. 
Uudet ajat edellyttävät saunaltakin 
uusia innovaatioita ja entistä toimin-
nallisempaa näkökulmaa. Etenkin 
pienemmissä asunnoissa myös sau-
nan neliöt kannattaa hyödyntää jär-
kevästi. Tähän tarpeeseen vastaa 
tilankäyttöratkaisuihin erikoistunut 
Liune, jonka nykyaikaiset liukuovet 
säästävät merkittävästi neliöitä pe-
rinteisiin kääntyviin oviin verrattuna. 
Liunella on myös pesu- ja saunatilaan 
soveltuvia ratkaisuja.

”Tutustuimme Leenan kanssa 
vuonna 2019 Kouvolan asuntomessuil-
la ja huomasimme, että tuotteillamme 

voisi olla yhteistä rajapintaa”, kertoo 
Ratia. ”Tuusulan asuntomessuilla ide-
oimme lisää, ja vuonna 2021 Lohjan 
asuntomessuilla yhdistämme tuot-
teemme kokonaisuudeksi, joka tarjoaa 
saunan ystäville iloisia yllätyksiä.”

Aulis Lundell Oy toteuttaa Loh-
jan asuntomessuille teräsrunkoisen  
Pyörre-talon, jonka hiilijalanjälki tu-
lee vastaamaan ympäristöministeriön 
vuonna 2025 voimaan tulevaa asetus-
ta. Talossa on hyödynnetty energiate-
hokkuudeltaan ja elinkaareltaan kes-
täviä ratkaisuja, joita sekä Aino-kiuas 
että Liune-liukuovet edustavat. Pyör-
teen sydämessä tulee sykkimään Ai-
no-kiukaan lämmittämä sauna. Ener-
gian lisäksi Pyörre-talossa säästetään 
tilaa. Neliöt on suunniteltu järkevästi 
myös saunatiloissa. Sen lisäksi että 
pyöreä Aino-kiuas soveltuu pyöreään 
taloon täydellisesti, nähdään saunati-
loissa myös muita tilankäytön mullis-
tavia ratkaisuja.

”Verkostoituminen, yhdessä teke-
minen ja aktiivinen rajojen rikkomi-
nen on elinehto uuden luomiselle”, 
toteaa Ratia. ”Yhdessä Aino ja Liune 
vievät uudenajan kotimaiset sauna-
ratkaisut myös Suomen rajojen ulko-
puolelle.”  

Aino-kiukaat ja Liune-ratkaisut  
yhdistyvät tulevaisuuden saunassa.  
Yleisö pääsee tutustumaan kotimaisten  
laatubrändien innovaatioihin viimeistään 
Lohjan asuntomessuilla vuonna 2021. 

Tutustu  
saunanovimallistoon: 
www.liune.fi/lämpö
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SAUNATILAN 

P esuhuone ja sauna ovat yleensä 
ahtaita paikkoja, joissa tielle 
kääntyvä ovi aiheuttaa pään-

vaivaa. Seinän sisään liukuva Liune- 
väliovi ratkaisee tilaongelmat. Ovi ei 
ole koskaan tiellä, ja se antaa pesu- 
huoneeseen ovea kohti 3 m² tilaa kään- 
tyvään oveen verrattuna.

Kosteisiin tiloihin oma Liune
Kosteisiin tiloihin on suunniteltu 
omat Liune-ovikokonaisuudet, joissa 
on otettu huomioon kosteiden tilojen 
vaatimat rakennusasetusten mukai-
set ilmanvaihdon ohjearvot. Sähkö- ja 
putkivedoille on varattu omat tilansa. 
Liune-elementin rakenteisin voi asen-

taa kalusteita kalustetukien tai Gyp-
rocin Habito® -levyjen avulla.

Sisusta tilat ovilla
Kosteaan tilaan soveltuu kaunis Tee-
ma (Liune D5) tasamassiiviovi, joka 
on käsitelty kosteudenkestävällä maa- 
lilla. Ovi ja karmit kestävät kulutusta 
ja kosteutta, jota esimerkiksi wc-ti-
loissa tai kodinhoitohuoneessa voi 
olla. Vakiovärisävy on valkoinen. Jos 
ovi altistuu vesiroiskeille, on sopi-
va valinta kostean tilan Aika-lasiovi 
(Liune D9). Uudet Design-karmit so-
pivat myös kosteaan tilaan ja niille 
annetaan 10 vuoden takuu.

Liune vapauttaa kylpyhuoneen 
käyttöösi
Upea saunaovi on 8 mm paksua kar-
kaistua turvalasia. Lasin voi valita eri 
sävyillä; kirkas, opaali tai tumma 
savu. Saunaan on saatavana myös ny-
kyaikainen puinen ovi. Puiset sauna- 
ovet toimitetaan käsittelemättömänä, 
joten sävyn voi itse valita omaan tyy-
liin sopivaksi. Karmilistat valmiste-
taan aina mittatilaustyönä, tilauksen 
yhteydessä ilmoitetun laatoitetun 
runkopaksuuden mukaan. Liunen 
Lämpö-saunaoviin kuuluu vakiona 
myös kaunis puinen ulkoneva vedin. 

Liunen Lämpö D11 -ovi saunan ystävälle.

DET1

DET6

DET5  A / B

DET4  A / B / C

DET2

DET3

Kylpyhuoneen ja  
saunan ahtaat tilat 
avartuvat seinän sisään 
liukuvilla Liune-ovilla.  

Lisätietoa tuotteesta  
www.liune.fi/sauna

Liune optimoi
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V uosi 2020 on teräsprofiileja ja 
kevytrakennejärjestelmiä val-
mistavan Aulis Lundell Oy:n 

40-vuotisjuhlavuosi. Finnbuild-messu- 
jen yhteyteen suunnitellut juhlallisuu- 
det jouduttiin koronaepidemian vuok- 
si peruuttamaan messutapahtuman 
siirryttyä. Samasta syystä myös tai-
teilija Johanna Oraksen 50-vuotis- 
juhlanäyttely siirtyi keväältä syksyl-
le. Vaikka tilanteet ja suunnitelmat 
muuttuvat, löytävät suomalaiset pio-
neerit aina uuden suunnan. Hyvä 
yhteistyö innoitti Aulis Lundell Oy:n 
ja Johanna Oraksen järjestämään yh-
teiset 90-vuotisjuhlat kulttuurikeskus 
Logomossa 24.9. Tilaisuudessa nauti-

taan Oraksen juhlavuoden näyttelyn 
lisäksi tilaratkaisujen seminaarista, 
jossa puhuvat muun muassa tieto-
mallintaja ja maisema-arkkitehti Lau-
ri Melvasalo, professori ja arkkitehti 
Matti Kuittinen sekä asumisen asian-
tuntija Tuomas Tyynilä. 

Kevytrakentamisen pioneeri
Alun perin tuotantokoneiden ja -lait-
teiden suunnittelua ja valmistusta 
varten perustettu Aulis Lundell Oy on 
aina ollut avoin uusille ideoille. Vuo-
sien kuluessa tuotetarjontaa on laa-
jennettu kevytrakennejärjestelmiin ja 
taloelementteihin. Vuonna 2006 tuo-
tekehitykseen aktiivisesti panostava 

yritys toi markkinoille seinän sisään 
liukuvan Liune-välioven. Vuosien 
saatossa kääntyvät väliovet haasta-
nut Liune on vallannut markkinoita 
yhä enemmän, ja isänsä tavoin aktii-
visesti innovoiva Leena Lundell ha-
lusi kehittää tuotetta edelleen. Syntyi 
ajatus yhdistää teräsrunkoiset ovet 
ja kuvataide.  Yhteistyökumppanik-
si valikoitui aistikkaista teoksistaan 
tunnettu taiteilija Johanna Oras. Tai-
teilija ja teräsyrittäjä kohtasivat Porin 
asuntomessuilla vuonna 2018, minkä 
jälkeen yhteistyötä on kehitetty aktii-
visesti. Nykyään Oraksen upea taide 
tuo koteihin energiaa ja hyvää tun-
nelmaa paitsi Liune by Johanna Oras 

-taideovissa, myös Liunen muissa si-
sustustuotteissa.

Teräksen ja taiteen tulevaisuus
Vuodet muuttavat ihmisiä, tuotteita 
ja taidetta. Nuorena taitelijana Johan- 
na Oras ei ollut kiinnostunut taiteen-
sa kaupallistamisesta. Kymmenen 
vuotta sitten Oras kuitenkin lämpeni 
ajatukselle perustettuaan Punkahar-
julle Taidekartanon, jonka Art Sho-
pista saa ostaa erilaisia taidetuottei-
ta. Kuten aina tasavuosikymmeniä 
juhlittaessa, keskitytään menneiden 
muistelun ohessa miettimään tulevai-
suutta. Johanna Oras toivoo, että tule-
vaisuudessa hänen taiteensa leviäisi 

mahdollisimman laajalle ja olisi saa-
tavilla eri muodoissa. ”Johanna Oras” 
saisi mielellään olla tunnettu brän-
di paitsi taiteessa, myös sisustus- ja 
muotimaailmassa. Aulis Lundell Oy 
jatkaa innovatiivista teräsrakentamis-
ta myös tulevaisuudessa. Teräksen 
kiistämättömiin etuihin rakennus-
materiaalina kuuluvat muun muassa 
ergonomisuus ja ekologisuus, johon 
kiinnitetään tulevaisuudessa maa-
ilmanlaajuisestikin yhä enemmän 
huomiota. Teräsratkaisuille on mark-
kinoilla vahva tarve ja Aulis Lundellin 
ratkaisuille luvassa runsaasti kysyn-
tää seuraavallekin neljällekymmenel-
le vuodelle. Myös Leena Lundellin ja 

TERÄKSEN JA TAITEEN 
juhlaa Turussa Turku toimii isäntäkaupunkina, kun uraauurtavaa suomalaista  

osaamista juhlitaan kulttuurikeskus Logomossa.

Johanna Oraksen hyvä yhteistyö jat-
kuu ja kehittyy. He toivovat, että hei-
dän esimerkkinsä innostaisi yrityksiä 
ja taitelijoita tekemään entistä enem-
män yhteistyötä. Näin taide saisi uusia 
kanavia ja olisi entistä enemmän läs-
nä ihmisten arjessa. Oraksen mukaan 
suomalaisten rohkeus persoonalli-
seen sisustamiseen on kasvussa ja ny- 
kyaikainen tekniikka tuo yhä uusia 
mahdollisuuksia myös asiakkaan yk-
silöllisten toiveiden toteuttamiseen.  

Johanna Oras yhdistää ennakko- 
luulottomasti maalaustaiteen  
klassikoita, populaarikulttuuria,  
tulevaisuuden visioita ja luonnon

harmoniaa, joka näkyy myös 
upeissa Liune by Johanna 
Oras -taideovissa ja muissa 
Liune-tuotteissa.  
www.liune.fi/taideovet

Ei ole sattumaa, että  
Aulis Lundell Oy:n toimitus- 

johtaja Leena Lundell ja  
taiteilija Johanna Oras  
halusivat juhlia pyöreitä  

vuosia juuri Turussa. Logomo 
valikoitui juhlallisuuksien  

pitopaikaksi siksi, että naisia  
yhdistää elämänmakuisen  

ja innovatiivisen otteen  
lisäksi turkulaisuus.
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TALOUDELLINEN JA NOPEA
Teräs on kevyt ja luja runkomateriaa-
li. Teräsrungon pystytys on nopeaa; 
kevyet ja mittatarkat komponentit on 
helppo liittää yhteen. Teräs on luotet-
tavasti ja helposti yhteenliitettävissä 
myös muiden materiaalien kanssa. 
Lyhyt ja hallittu rakennusaika pienen-
tää riskejä ja kiinteistöön investoitava 
pääoma tuottaa nopeasti. Lyhyt raken- 
nusaika säästää myös kustannuksia.

TERÄSRAKENTEILLA  
ELINKAARILAATUA

KESTÄVÄ
Teräsrakenteiden pitkäaikaiskestä-
vyys on tutkitusti markkinoiden pa-
ras. Teräs ei pala eikä lahoa ja se so-
veltuu kaikkiin ilmasto-olosuhteisiin. 
Huoltotarve on hyvin pieni, mikä pie-
nentää elinkaarikustannuksia.

KEVYT
Teräs on kevyt materiaali; ranka pai-
naa vain kolmasosan puurangan pai-
nosta. Komponenttien asentaminen 
on helppoa.

JOUSTAVA
Rakenteiden ja tilojen muunneltavuus 
on hyvä sekä suunnittelu- että käyttö- 
vaiheessa. Teräksen lujuus mahdol-
listaa sen käytön monissa erilaisissa 
tiloissa, ja sitä voidaan tarvittaessa 
työstää vielä työmaallakin.

MONIPUOLINEN
Teräs soveltuu tilaohjelmaltaan ja jul-
kisivultaan asuin- ja liiketilojen sekä 
julkisten tilojen runkomateriaaliksi. 
Teräs tarjoaa monia mahdollisuuksia 
rakennuksen arkkitehtuurille.

Aulis Lundell Oy
Puh 020 7341 400
etunimi.sukunimi@aulislundell.fi
myynti@aulislundell.fi
myynti@liune.fi

100% KIERRÄTETTÄVÄ
Rakennusmateriaalien valinnalla voidaan vaikuttaa yhteiseen ympäristöömme. On tärkeää, että 
rakennuksista tehdään pitkäikäisiä ja vähän energiaa kuluttavia. Teräs on ekologisesti edullinen 
materiaali ja maailman kierrätetyin materiaali, joka pystytään hyödyntämään yhä uudelleen ja 
uudelleen. Teräs on myös markkinoiden elinkaaritehokkain raaka-aine. Pientalon runkokompo-
nenttien valmistamiseksi riittää (4) neljä autonromua. Rakentamisessa esivalmistetuista kom-
ponenteista ei synny jätettä. Tarvittaessa jokainen komponentti voidaan irrottaa ja käyttää uu-
destaan. Teräsrunko voidaan kierrättää rakennuksen käyttöajan päätyttyäkin. Terästeollisuuden 
energiatehokkuus tuotettua terästonnia kohti on kehittynyt merkittävästi kuluneiden vuosien 
aikana. Samalla CO2-päästöt ovat huomattavasti vähentyneet. Teräs on nykyajan ja tulevaisuu-
den rakennusmateriaali.

www.aulislundell.fi

www.liune.fi


