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LISÄÄ TERÄSTÄ
RAKENNUSTYÖMAILLE
Rakentamisessa on menossa vahva nousukausi. Se onkin Suomessa harvoja
toimialoja, joilla menee hyvin. Rakennusbuumin näkee ilman tilastoja ominkin silmin, esimerkiksi Helsingissä autolla ajaessa löytää itsensä milloin miltäkin kiertoreitiltä rakennustyömaan takia.
Olemassa olevan rakennetun ympäristön sisällä korjaus- ja täydennysrakentaminen ovat tehokkaita keinoja alueiden kestävälle uudistamiselle.
Etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla tuottaa päänvaivaa löytää uutta tilaa.
Ennen kuin Helsingin kuuluisaa keskuspuistoa tai muiden kaupunkien viheralueita aletaan raivata asutuksen tieltä, onko varmasti huomioitu kaikki helpommat ratkaisut?
Monien kerrostalojen kantavat rakenteet kestäisivät lisäkerrosten rakentamisen. Lisäksi kannattaisi kartoittaa kiinteistöistä tilat, jotka ovat vähäisessä
käytössä. Voisiko näitä muuttaa asuinkäyttöön? Entäpä sitten pölyiset ullakot?
Etenkin vanhemmissa rakennuksissa on usein vinttejä, jotka soisi raivattavan
uusien kotien tieltä.
Kun kaupunginosaa uudistetaan tai lisärakennetaan, ovat kevyet teräsrakenneratkaisut ehdottomasti paras vaihtoehto. Materiaalin suurimpia valtteja
ovat nopeus, keveys ja pitkät jännevälit. Myös energiatehokkuudessa teräsrangat päihittävät muut materiaalit, koska uusilla teräsprofiileilla saadaan aikaan
tehokkaammat lämpötekniset ratkaisut. Aina kun rakenteen sisälle saadaan
ei-orgaanista materiaalia, ollaan elinkaarilaadun paremmalla puolella.
Yrityksemme terästuotteita käytetään laajalti uudis- ja korjausrakentamiseen Suomessa ja Pohjoismaissa. Alan tilauskirjoista voi kuitenkin päätellä,
ettei teräsrakentamisen kaikkia hyötyjä vielä tunneta. Haastavien ääneneristävyyden takaavien alalaattapalkistojen ja lisälämmöneristeitä huutavien julkisivujen luvatussa maassamme on kyllä tilausta kevyille teräsrakenneratkaisuille.
Kun ajan saatossa teräsrakenteet tulevat korjauslistalle, on niiden korjaaminen hyvin suoraviivaista: teräsrakenteista korjataan lähinnä niihin liitetyt
muun materiaalin liitokset.

Miksi teräsmies on
juuri teräsmies, eikä
betoni- tai puumies?

Leena Lundell-Pendov
toimitusjohtaja
Aulis Lundell Oy
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GYPROC XR™
-VÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ
ETUINA MM.
Hyvä ääneneristävyys: Gyproc XR™
-järjestelmällä saadaan parempi
ääneneristys Gyproc-väliseiniin
ääneneristävyystasoilla R’w 44-52 dB

Profilen uusi

GypsteelXR

Alhaiset kustannukset: Gyproc XR:n
avulla rakentamisessa säästää aikaa,
materiaalia ja nettopinta-alaa
Helppo ja nopea asennus: Gyproc XR
-rangassa on leveät laipat, jotka
helpottavat ja nopeuttavat asennustyötä.
Enemmän huonealaa: Gyproc XR™
-järjestelmällä voidaan tietyissä tilanteissa rakentaa ohuempia seiniä.

Teräsrankauutuus, joka laittaa stopin äänelle

A

sentajia, raaka-aineita ja kustannuksia säästävä Gypsteel-teräsranka tarjoaa uuden
ulottuvuuden väliseinien äänieristykseen. Maailmanlaajuisen teräsrankauutuuden valmistus alkaa Saukkolassa lokakuussa, ja sitä tuottaa Suomen
ja Baltian markkinoille yksinoikeudella Aulis Lundell Oy.
Gypsteel-kuvioitu teräsranka perustuu englantilaisen Hadley Groupin patentoimaan UltraSTEEL-valmistustekniikkaan, joka optimoi
teräksen omaisuuksia. Tekniikan
avulla teräsprofiileja voidaan keventää tinkimättä rakenteen vahvuudesta tai suorituskyvystä.
Perinteisiin teräsrankoihin verrattuna asennusergonominen ja ekologinen Gypsteel tarjoaa lukuisia parannuksia kevytrakentamiseen. Aulis
Lundell Oy ja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:öön kuuluva Gyproc
yhdistivät Gypsteel-rangat ja Kirkkonummella valmistettavat kipsilevyt
erinomaiset äänieristysominaisuudet
saavuttaneeksi Gypsteel XR -väliseinäjärjestelmäksi.
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Teräs ja kipsi äänieristyksen
kannalta täydellinen pari
Vuosikymmenien ajan yhteistyötä
tehneet kumppanit tekivät tuotteilleen laajamittaisen akustiikkatutkimuksen Helimäki Akustikot Oy:n
johdolla. Tavoitteena oli löytää teräsrangan ja kipsisten väliseinälevyjen
optimaalinen rakenne äänieristyksen
näkökulmasta.
– Kipsi ja teräs sopivat täydellisesti yhteen saman lämpölaajenemiskertoimen vuoksi. Väliseinien äänieristys perustuu rangan muotoon, teräksen ja kipsin kytkentään sekä kipsilevyjen väliseen eristeeseen, Helimäki Akustikot Oy:n toimitusjohtaja
Heikki Helimäki kuvailee tutkimuksen lähtökohtaa.
Helimäen asiantuntijat testasivat
laboratoriossaan erilaisia profiilimuo-

”Hyvä ääneneristys lisää
huomattavasti asumisviihtyvyyttä, yksityisyyttä
ja luottamuksellisuutta.”

toja ja selvittivät rankojen dynaamisia jäykkyyksiä, eli kuinka paljon ne
värähtelevät erilaisten äänten kanssa.
– Äänen siirtyminen seinässä väheni tehokkaasti, kun optimaalinen
rankamuoto löytyi. Testiemme mukaan Gypsteel XR -väliseinäjärjestelmä eristää erinomaisesti ääntä. Levytystä vaihtamalla ääneneristysarvot
vaihtelevat alueella 44–55 dB, jolloin
seinärakenteet soveltuvat esimerkiksi asuntojen ja toimistojen väliseiniin
sekä sairaalan potilas- ja lääkärien
vastaanottohuoneisiin. Hyvä ääneneristys lisää huomattavasti asumisviihtyvyyttä, yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta, Helimäki kertoo.

Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtaja Leena Lundell-Pendovin mukaan
lopullinen profiilimuoto yllätti lopuksi niin äänen ammattilaiset kuin
kokeneet teräsrakentamisen kehittäjätkin.
– Voisi kuvitella, että mitä joustavampi seinärakenne, sitä parempi
ääneneristys. Testit kuitenkin paljastivat, että tietyssä pisteessä joustava
rakenne alkaa resonoida äänen kanssa. Niinpä optimaalinen rakenne löytyi tarkasti määritellystä joustavuuden ja napakkuuden yhdistelmästä.
Gypsteel säästää aikaa, rahaa
– ja asentajia
Erinomaisten äänieristysominaisuuksiensa lisäksi Gypsteel XR tarjoaa ratkaisun parempaan asennusergonomiaan. Gypsteel-teräsprofiilit ovat
noin viidenneksen perinteisiä versioita kevyempiä, mikä helpottaa siirroissa ja nostoissa. Lisäksi kipsilevyt
on helpompi ruuvata Gypsteeliin
kuin perinteiseen rankaan.
Työterveyslaitos tutki kipsilevyjen kiinnitystä erityyppisiin teräs-

Suuremmat seinäkorkeudet: 52 dB:n
seinä yksinkertaisella runkorakenteella,
joka mahdollistaa korkeampien seinien
rakentamisen kuin kaksoisrunko- tai
sik-sak -seinärakenteella.

rankoihin, ja Gypsteel oli luokkansa
priimus.
– Asentajien kokemuksen mukaan
Gypsteel-ranka oli parempi voimantarpeen, rasittavuuden, työasennon
ja käyttömukavuuden suhteen kuin
perinteinen ranka. Gypsteel koettiin
joutuisimmaksi ja perinteinen ranka eniten aikaa vaativaksi, Gyprocin
Pohjois- ja Baltian maiden liiketoiminnan kehityspäällikkönä toimiva
Mikael Nyholm listaa tutkimuksen
pääkohdat.
Aika on rahaa, kun runkoja asennetaan rakennuskohteessa paikoilleen.
Materiaalikuluja enemmän kokonaiskustannuksiin vaikuttaakin Nyholmin mukaan se, kuinka nopeasti
runko on valmis. Halvempi, mutta hitaammin asennettava ranka ei säästä
kokonaiskustannuksia.
Innovaatio valmiina hurmaamaan
markkinat
Aulis Lundell Oy:n tuotannon vetäjän, työnjohtaja Leo Saarnin mukaan
tehtaalla on ajettu suuri määrä koeeriä, ja kaikki on valmiina Gypsteelin

valmistuksen käynnistämistä varten.
– Gypsteelin valmistus poikkeaa
perinteisestä rangasta siten, että teräs
Gypsteel-kuvioidaan ennen lopullista
rullamuovausta eli profiilin muodon
valmistamista. Tämä saa teräksen
omaisuuksista parhaan hyödyn irti.
Valmistus on jonkin verran haastavampaa kuin sileän profiilin, mutta
lopputulos puhukoot puolestaan.
Valmiit rangat kuljetetaan Gyprocin tehtaalle Kirkkonummelle, josta ne
jatkavat matkaansa kipsilevyjen kanssa helposti asennettavina Gypsteel
XR-väliseinäjärjestelminä ympäri Suomea ja Baltiaa. Leena Lundell-Pendovin mukaan tuote sopii niin uudistuotantoon kuin korjausrakentamiseen.
– Hyvän äänieristävyytensä ansiosta Gypsteel XR on omiaan sekä
asumiskohteisiin että haastaviin erityiskohteisiin esimerkiksi kouluihin
ja hoivapuolelle. Meillä on Gyprocin
kanssa yhteistyön tuloksena käsissämme todellinen innovaatio, joka
tekee kevytrakentamisesta entistä
kevyempää, nopeampaa ja monipuolisempaa, Lundell-Pendov kiittelee.
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Käytössäsi on kaikki
upeat Liunen vedinmalliston vetimet.

Liune D17
Liukuovimalliston uutuus

L

iunen uutuus on valkoinen ja
kestävä melamiiniovi. Oven
vakioväri on valkoinen mutta
valittavissa on tietysti laaja skaala sävyjä sisustuksen mukaan. Melamiiniovien valmistus on lähes samanlainen
kuin laminaattiovien. Tässä paperikerroksia on vain hieman vähemmän
ja siksi se on myös laminaattiovea
edullisempi.
Ovimallin D17 TEHO pintastruktuuri on voimakas ja käsin kosketeltavissa. Ovet ovat aina puuseppämme
viimeistelemiä taideteoksia. 1930-lu-
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vulla maailmankuulut taiteilijat ja
arkkitehdit huomasivat materiaalin
mahdollisuudet ja ottivat sen mukaan
modernistisiin ja art deco -tyylisiin sisustuksiin.
Melamiinioven ominaisuuksia on
sileä pinta ja saatavana on myös eri
kiiltoasteita sekä satoja eri sävyjä. Melamiiniovet ovat iskun- ja naarmun-

Liune tuo tilaa!

kestäviä ovia, joiden ydin on lastulevyä. Levyyn liimataan kyllästetty paperipohjainen materiaali, joka kestää
erittäin hyvin kulutusta. Melamiini on
helppo puhdistaa ja miellyttävä koskettaa.
Liunen D17 TEHO kestää hyvin
rajuakin kulutusta ja kokonaisuuden
hinta on pehmeä. TEHO:ssa on vakiona integroidut vetimet ja siihen on
saatavana sisustuksen mukaan kaikki
muutkin Liunen vedinmalliston vetimet. Liunen TEHO kokonaisuudessa
on runkona valmis hitsattu elementti,
joka antaa lujan perustan seinälle.

Liunen elementtirunko
Myönnämme 10 vuoden takuun Liune
Door rungolle. Tämä edellyttää, että
tuotteiden asennusohjeita on noudatettu
ja tuotteet ovat kotikäytössä. Takuu on
voimassa Suomessa.

Mitä takuu kattaa?
Takuu kattaa huoneistojen sisäisiin seiniin tarkoitettua kuivien tilojen tehtaalla
kasattua elementtirunkoa. Kohteen
suunnittelija vastaa kyseisen rakenteen
soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen.

Takuuaika
Elementtirungon takuu on voimassa
kymmenen (10) vuotta ostopäivästä
lähtien. Alkuperäinen maksukuitti
vaaditaan tositteena ostosta.

Jos ongelmia ilmenee
Tehdas tutkii ja päättää, kattaako takuu
siinä olevan vian. Jos takuu kattaa vian
tehdas korjaa sen. Tehdas maksaa
korjauskustannukset ja korjaajien työ-

ja matkakustannukset edellyttäen, että
tuotteen luokse pääseminen ei aiheuta
erityiskustannuksia. Tämä ei koske
korjaustöitä, joita tehdas ei ole valtuuttanut.
Mitä takuu ei kata?
Takuu ei koske tuotetta, joka on asennettu virheellisenä tai asennettu väärin,
säilytetty väärin, käytetty epäasianmukaisesti tai virheellisesti muunneltu.
Takuu ei kata normaalia kulumista,

iskujen tai onnettomuuksien aiheuttamia vikoja eikä kemiallisten reaktioiden
vaikutuksia.

pystyrunkoihin. Elementin suoruus on
varmistettava. Jos olet epävarma asentamisesta, ota yhteyttä ammattilaiseen.

Huolto-ohje
Ei saa huoltaa.

Lainsäädäntö
Ostajalla on kuluttajasuojalain 5. luvun
mukaan kuuluvat oikeudet, joita tämä
takuu ei rajoita.

Asentaminen
Virheellistä elementtiä ei saa asentaa.
Elementti kiinnitetään kipsilevyjen ruuvausvaiheessa kun seinän toinen puoli
on levytetty, tai elementtiä ympäröiviin
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AJANKOHTAISTA
Saat oviaukosta helposti näyttävän näköisen
uusilla Liunen pintalistakarmeilla.

Liunen pintalistakarmit ovat joka
miehen unelma; jiirissä ja naulaton.

1

LIUNEN
pintalistakarmit
U

udessa pintakarmituotteessa
on naulaton massiivipuukarmi ja säädettävä jiiri-listasetti,
joiden ansiosta lopputuloksena on
viimeistelty oviaukko. Pintalistakar-

mit soveltuvat 710-1210 mm kokoiseen oviaukkoon.
Pintalistakarmit on upea vaihtoehto Liunen vakiokarmille ja erikseen sahattaville listoille. Karmien

Liunen UUDET pintalistakarmit ovat nopea
valmis karmiratkaisu sisäovien viimeistelyyn.
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yläkappaleessa ja pystykarmien yläreunoissa on valmiit reiät kokoamista
ja asennusta varten. Pintalistakarmin
mukana toimitetaan kaikki asennustarvikkeet, eikä listoja tarvitse
erikseen sahata eikä kiinnittämiseen
tarvita nauloja. Koottu oven pintalistoitus vain työnnetään paikalleen karmiuriin.

3

2

TAKUU
PAKKAUKSEN NETTOPAINO
ROISKEVEDENKESTÄVÄ
MATERIAALI
VÄRI
OVIMALLI
SAATAVANA ERIKOISKOKONA
KÄTISYYS

2 vuotta
16 kg
Ei
Massiivipuu
Valkoinen
Sisäovi
Ei
Molemmat

1. Pintalistamallin vastakarmi
ja sivukarmit
2. Yläkarmilistat
3. Karmilistojen päälle
napsautetaan pintalistat
paikoilleen.

9

NUUKA -talo
täydentyi Liunen liukuovilla

KOHDE:

Hiilipihi talo Nuuka

SIJAINTI:

Pruukinrannan asuntomessualue Seinäjoella

VÄLIOVET:

Liune väliovet kaikissa
kodin sisätiloissa
ovivalinnoilla:

HEIJASTUS Peiliovi -kirkkaalla lasilla
AIKA

Lasiovi opaalistruktuurilla

TAIKA

Sileä maalattu
valkoinen mdf-ovi

MIKSI LIUNE: toiminnallisuus, tyylikäs
ulkonäkö, hyvä saatavuus,
toimiva tekniikka, lisäarvoa
asukkaille.

K

uittisen tuorein taidonnäyte on
Mäkisen perheen toiveet täyttänyt GreenBuild-talo Nuuka,
joka on koko kansan ihasteltavana
Seinäjoen Asuntomessuilla. Nuuka on
perinteitä kunnioittava puutalo, jonka
arjen toiminnallisuus ja hiilitehokkuus
päivittävät sen 2010-luvulle.
Nuukan tilasuunnittelussa näkyvät Työtehoseuran Ekotoimiva koti

-hankkeesta ammennetut ajatukset.
– Haluan, että asukkaat pystyvät
liikkumaan ja toimimaan piirtämissäni kodeissa mahdollisimman vapaasti
ja esteettömästi. Tästä tulee looginen
linkki Liune-oviin, jotka tarjoavat tyylillä asumisen helppoutta, Kuittinen
kertoo.
Liunen moderni kotimainen liukuoviratkaisu sopii harmoniseksi ja

hiljaiseksi suunnitellun Nuukan henkeen. Lapsiperheen arjessa seinärakenteen sisään liukuva ovi on turvallinen ja helppo käyttää. Lisäksi Liune
on kaunis sisustuskokonaisuus.
– Koen, että nykyajan ihmiset elävät keskellä visuaalista ähkyä. Siksi
on tärkeää, että koti on rauhallinen ja
selkeä, Kuittinen perustelee.

LISÄTIETOA: Arkkitehtitoimisto Kombi
Arkkitehti Matti Kuittinen
puh 050 594 7990
matti.kuittinen@kombi.fi
Aulis Lundell Oy
Simo Ylä-Peräinen
myyntipäällikkö
puh 0440-357 002
simo@aulislundell.fi

Seinäjoen asuntomessujen Nuuka-talon
liukuoviratkaisut täyttävät asukkaiden
toiveet niin toimivuudeltaan kuin esteettömyydeltään ja tekevät asumisen helpoksi.

Nuukassa otetaan
minikokoisia hiilijalanjälkiä
Arjen toiminnallisuuden lisäksi Nuuka on hiilitehokkaan rakentamisen taidonnäyte. Kuittisen oivallukset ovatkin Nuukassa suuremmilta osin piilossa messuyleisön katseilta, sillä
ne liittyvät rakenteisiin, joiden hiilijalanjälki on kutistettu minimiin.
Ekologiset ratkaisut ovat Kuittisen
tutkijantyön tulosta: hän toimii arkkitehtityön ohella tutkijana Aalto-yliopis-

tossa ja on kiinnostunut esteettömyyden lisäksi erityisesti rakentamisen
ekologisuudesta. Suunnittelemissaan
kohteissa, myös Nuukassa, hän on
testannut tutkijana tekemiään päätelmiä.
Lopputuloksena on hengittävä,
dynaaminen puurakenne ja sisustusmateriaalivalinnoin viimeistelty erinomainen sisäilman laatu. Rakennuttajaperhe sai toiveidensa mukaisen
terveellisen ja toimivan kodin.

Liunen moderni kotimainen
liukuoviratkaisu sopii harmoniseksi ja
hiljaiseksi suunnitellun Nuukan henkeen.
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A
EI TILAN JAKAJA,
VAAN TILAN YHDISTÄJÄ
• Liune Door -liukuovet liittyvät erottamattomasti moderniin, avaraan asumiseen. Suuretkin ovet saadaan kevyesti
pois näkyvistä vapauttaen näin tilan.
• Tehdasmallien lisäksi suunnittelemme
ja tuotamme tilauksesta myös erikoiskokoisia ja -mallisia liukuovia. Liunella
saa omannäköisen lopputuloksen jokaiseen tilaan.
• Uudisrakentamisessa kulmaratkaisu
tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia
miettiä yhtenäisten ja suurten tilojen
muodostamista.
• Kulmaratkaisu on mahdollista
jälkiasentaa myös remontin yhteydessä.
Tällöin liukuovet avaavat uusia ajatuksia sille, mitä saadaan mahtumaan jo
olemassa olevaan tilaan.
• Liune Door -kulmaratkaisu on testatusti toimiva kokonaisuus ja teknisesti
helppo toteuttaa.
LISÄTIETOA ANTAA:
Arkkitehti Lasse Heikkinen
puh. +358 500 532 255
Aulis Lundell Oy
Leena Lundell-Pendov, toimitusjohjaja
puh. 044 522 3054,
leena.lundell-pendov@aulislundell.fi

rvokkuutta huokuva, Lapin marmorilla päällystetty entinen Pohjan kunnantalo Raaseporissa kätkee nykyään sisuksiinsa 27 luksustason asuntoa. Liune Door -ovien muodostaman kulmaratkaisun ansiosta kooltaan
53–63-neliöiset kodit ovat todellisia tilaihmeitä. Seinän sisäiset liukuovet sekä
säästävät että laajentavat koettavaa tilaa.
Tekninen toimisto, koulu, museo? Kun vuonna 1979 rakennettu kunnantalo
jäi tyhjilleen kuntaliitoksen myötä, pohdiskelu uudesta käyttötavasta alkoi. Rakennuksen alun perin suunnitelleen arkkitehti Lasse Heikkisen silmissä alkoi
kuitenkin hahmottua toisenlainen ratkaisu: asuinkäyttö.
– Sijainti kolmen golf-kentän välittömässä läheisyydessä sopivan ajomatkan
etäisyydellä Turusta ja Helsingistä herätti ajatuksen seniori-ikäisille suunnatusta apartementos-tyylisestä ratkaisusta, jossa asumismukavuuden lisäksi palveluilla olisi oleellinen funktio, Heikkinen kertoo

Laatu ja avaruus säväyttävät
Täydellisen remontin myötä kunnantalon tyhjät salit muuttuivat Heikkisen
suunnitelmien mukaisesti luksustason asunnoiksi, ja vanhoihin edustustiloihin
rakennettiin tilat hotellitason palveluille.
– Suunnittelin rakennuksen henkeen sopivia asuntoja, jotka poikkeavat totutuista ratkaisuista. Hain sviittimäisyyttä suunnittelemalla ison makuuhuoneen,
jossa on tilaa työsopelle tai vaikka pienelle kirjastolle, Heikkinen kuvaa.
Ekstraeristetty välipohja, kokolattiamatolla päällystetyt rappukäytävät, rosteriset keittiökalusteet ja flyygelilakatut kaapit vahvistavat arvokkaan rakennuksen ja modernin asumisen liittoa.
Säväyttävien elementtien lista jatkuu erikoisvalmistettuihin ja innovatiivisesti asennettuihin välioviin: makuuhuoneen ja oleskelutilojen erottajana on
kaksi 700–1500 mm leveää Liune Door -massiiviliukuovea, jotka kiinni ollessaan
muodostavat kulman ja erottavat makuuhuoneen omaksi tilakseen. Vastaavasti ovien avautuessa ja liukuessa seinien sisään tila avautuu suuremmaksi kuin
mitä perinteinen kääntyvä ovi mahdollistaisi.
– Seinän sisäiset liukuovet sekä säästävät että laajentavat koettavaa tilaa.
Kun asukas yön rauhasta nautittuaan avaa liukuovet, koti muuttuu yhtenäiseksi
avaraksi tilaksi, jonka valo läpäisee.
Kotona kuin hotellissa
Sviittimäiset, avarat asuinhuoneistot ovat hyvin varusteltuja ja asukkaille on
tarjolla palveluita, joita on totuttu näkemään vain hotelleissa. Yhteiset tilat ovat
huikeat: tasokas sauna-osasto uima-altaineen, kuntosali ja yhteinen sisustettu
lobby hall.
Tulevat asukkaat pääsevät nauttimaan ensiluokkaisista kodeista idyllisessä
ympäristössä harrastusten ja kulttuurin keskellä.
– Rakennus on pala paikallishistoriaa, ja Sunpark-palveluasunnot edustavat
uutta laadukasta asumista. Joistain kohteista suunnittelijalle tulee tunne, että
kohde on osa minua. Lopputuloksen pitää puhua puolestaan. Mielestäni nyt puhuu, toteaa Heikkinen.

Liune
Door
-kulmaratkaisu avartaa kodin
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Teräs korvaa orgaaniset aineet rakennuksen ulkoseinissä.
LISÄTIETOA ANTAA:
Aulis Lundell Oy
Leena Lundell-Pendov, toimitusjohjaja
puh. 044 522 3054
leena.lundell-pendov@aulislundell.fi
Gyproc, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
Jan Rokama, myyntipäällikkö
puh. 040 053 4357
jan.rokama@saint-gobain.com
WasaCon Kokkola Oy
Håkan Nyman, toimitusjohtaja
puh. 050 384 5837
hakan.nyman@wasacon.fi

Palkittu kohde
Finnbuild
Awardseissa 2014.

K

Isokylän
monitoimitalo

PUHTOSSA
viihdytään puhtaassa ympäristössä
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okkolassa aloitettiin vuoden
2014 alussa uuden, innovatiivisen monitoimitalo Puhton
rakennustyöt. Tulevaisuudessa muun
muassa kouluna, päiväkotina ja harrastuspaikkana toimiva, moneen menoon taipuva kokonaisuus koostuu
yhdeksästä erillisestä rakennuksesta
ja on kerrosalaltaan yhteensä 10 000
neliömetriä. Pääurakoitsijana Kokkolan kaupungin tilaamassa urakassa
toimii WasaCon Oy.
Monitoimitaloon toteutetaan innovatiiviset teräsprofiilijärjestelmät,
jotka koostuvat Aulis Lundell Oy:n
valmistamista teräsprofiileista sekä
Saint-Gobainin Gyproc-kipsilevyistä.
Yhteensä julkisivuihin käytetään 30
kilometriä kuumasinkittyä teräsohutlevyprofiilia sekä väliseiniin 15 000
neliömetriä kipsilevyä.
Julkisivujärjestelmä ilman
orgaanisia aineita vähentää
ongelmia pitkällä tähtäimellä
Julkisivujärjestelmä on yksinkertainen, ergonominen sekä nopea asentaa, ja se kuormittaa kevyen rakenteensa ansiosta asentajaa mahdollisimman vähän. Teräs on materiaalina
mittatarkkaa eikä se kärsi lämpötilan

ja kosteuden vaihteluista. Lisäksi
muotoiltu termoranka katkaisee kylmäsillan ja parantaa julkisivurakenteen energiatehokkuutta. Julkisivuissa on tuulettuva rakenne, joka koostuu ristiin koolatuista, rei’itetyistä
hattuorsista. Näin ollen ilma pääsee
hyvin kiertämään.
– Kun rakenteessa ei ole orgaanisia aineita, voidaan paremmin välttää
sisäilma- ja esimerkiksi homeongelmat tulevaisuudessa. Näiden ongelmien estäminen oli eräs tärkeimmistä
syistä, miksi päädyimme Lundell-Profile-julkisivujärjestelmään ja Gypsteel-sisärakennejärjestelmiin, sanoo
WasaCon Kokkola Oy:n toimitusjohtaja Håkan Nyman.
– Valmis kokonaisuus eli tarkkaan
mitatut tuotteet toimitetaan yhteistoimituksena rakennuspaikalle, mikä
helpottaa rakentajan työtä ja minimoi
hukkamateriaalin määrän. Teräs sopii
hyvin kipsilevyn kumppaniksi, sillä se
on tasalaatuinen materiaali joka ei ime
kosteutta. Gypsteel-järjestelmän myötä myös paloturvallisuus- ja desibelivaatimukset täyttyvät, kuvailee myyntipäällikkö Jan Rokama Saint-Gobain
Rakennustuotteet Oy:öön kuuluvasta
Gyprocista.

Puhto tulee valmistuttuaan olemaan jatkuvassa kovassa käytössä,
ja käyttäjien terveys ja viihtyvyys
on voitava taata vuosienkin päästä.
Käyttämällä rakentamisessa järkeviä
materiaaleja nyt, säästetään tulevaisuuden korjauskustannuksissa.
Vuoden rakennustyömaa 2014
Monitoimitalon rakennustyömaa voitti vuonna 2014 Saint Gobainin Rakenna Viisaasti -palkinnon. Palkinto
jaettiin kohteelle, joka on suunniteltu
ja rakennettu laadukkaasti kestävää
kehitystä huomioiden. Monitoimitalo
Puhto erottui kilpailijoistaan etenkin
muuntojoustavuutensa sekä korkean
energiatehokkuutensa ansiosta. Raadissa olivat mukana Finnish Green
Building Councilin, sisäilmayhdistyksen sekä Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n edustajat.
– Yhteistyö Aulis Lundell Oy:n
kanssa on sujunut hyvin, ja heiltä sai
neuvoja oikean julkisivurakenteen
valintaan sekä teknistä neuvontaa ja
apua, kertoo Håkan Nyman.
Puhto valmistui kokonaisuudessaan vuonna 2015.
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Puh 020 7341 400
etunimi.sukunimi@aulislundell.fi
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www.aulislundell.fi

TERÄSRAKENTEILLA ELINKAARILAATUA RAKENNUKSIIN
TALOUDELLINEN
Runkomateriaali teräs on kevyt ja
luja materiaali. Teräs on luotettavasti
ja helposti yhteenliitettävä muiden
materiaalien kanssa. Lyhyt ja hallittu rakennusaika pienentää riskejä
ja kiinteistöön investoitava pääoma
tuottaa nopeammin.
LYHYT RAKENNUSAIKA
Teräsrungon pystytys on nopeaa. Kevyet ja mittatarkat komponentit ovat
helposti ja nopeasti yhteenliitettävissä. Lyhyt rakennusaika säästää myös
kustannuksia.

KESTÄVÄ
Teräsrakenteiden pitkäaikaiskestävyys on tutkitusti markkinoiden paras. Teräs ei pala, eikä lahoa ja se soveltuu kaikkiin ilmasto-olosuhteisiin.
Huoltotarve on hyvin pieni, mikä pienentää elinkaarikustannuksia.

JOUSTAVA
Rakenteiden ja tilojen muunneltavuus on hyvä sekä suunnittelu-, että
käyttövaiheessa. Teräksen luja ominaisuus mahdollistaa monipuoliset
tilat; terästä voidaan tarvittaessa työstää vielä työmaallakin.

KEVYT
Teräs on kevyt materiaali, ranka painaa vain kolmasosan puurangan painosta. Komponenttien asentaminen
on helppoa.

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

EKOLOGINEN
Rakennusmateriaalien valinnalla voidaan vaikuttaa yhteiseen ympäristöömme. On tärkeää että
rakennuksista tehdään pitkäikäisiä ja vähän energiaa kuluttavia tai (0) nolla energiataloja. Teräs
on ekologisesti edullinen materiaali. Pientalon runkokomponenttien valmistamiseksi riittää (4)
neljä autonromua. Elementin valmistuksessa esivalmistetuista komponenteista ei synny jätettä.
Tarvittaessa jokainen komponentti voidaan irrottaa ja käyttää uudestaan. Teräsrunko voidaan
kierrättää rakennuksen käyttöajan päätyttyäkin toisin kuin muut materiaalit. Terästeollisuuden
energiatehokkuus tuotettua terästonnia kohti on kehittynyt merkittävästi kuluneiden vuosien
aikana. Samalla CO2-päästöt ovat huomattavasti vähentyneet. Teräs on moderni ja tämän päivän
rakennusmateriaali.

