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Jari Rantamäki
Toimitusjohtaja
Muotolevy Rakennustuotteet Oy

Arvoisa yhteistyökumppanimme

Kehitämme tarjontaamme ja palveluitamme jatkuvasti luodaksem-
me rakennusmateriaalien hankinnasta mahdollisimman selkeän ja 
suoraviivaisen prosessin. Tämä tuoteluettelo on yksi esimerkki kehi-
tystyöstämme, sillä se kokoaa koko laajan vakiotuotevalikoimamme 
yksiin kansiin sisältäen rakennuslevyt, runkojärjestelmät, tarkastus-
luukut, julkisivulevyt ja -laatat, parvekeväliseinät sekä Eclisse-liu-
kuovet. Spesifimpää määrittelyä vaativia julkisivutuotteita lukuun 
ottamatta kaikki vakiovalikoimamme tuotteet voi tilata suoraan 
työmaalle helposti verkkokaupastamme.

Koska sekä rakentaminen että olosuhteet, joissa Suomessa raken-
netaan kehittyvät ja muuttuvat, myös me kehitämme aktiivisesti 
tuotevalikoimaamme. Pitkän, yli 40-vuotisen kokemuksemme myötä 
osaamme löytää kansainvälisiltä markkinoilta Suomen olosuhteissa 
toimivat tuoteratkaisut. Panostamme vahvasti myös omaan tuote-
kehitykseemme, josta syntyneitä uusia innovaatioita on esittelyssä 
myös tässä tuoteluettelossa.

Vuoden 2020 uutuuksiamme ovat kehittämämme uusi ja ainutlaa-
tuinen ML-EI30 Parvekeväliseinäjärjestelmä, Eclisse dB-liukuovet, 
välipohja- ja seinärakenteiden äänieristävyyttä parantava akustinen 
jousiranka sekä keraamiset Tonality-julkisivulaatat. 

Laadukkaiden rakentamisen ratkaisujen kehittämisen ja tarjoamisen 
lisäksi panostamme jatkossa entistäkin tiiviimpään asiakasyhteis-
työhön. Haluamme olla mukana rakentamassa parempia työ- ja 
asuinympäristöjä sekä kehittää tarjontaamme yhdessä asiakkaidem-
me kanssa. 

Yhteistyö mahdollistaa suorituskykyisempien ja kustannustehok-
kaampien kokonaisrakenteiden suunnittelun ja toteuttamisen. Laa-
dukkaat tuotteemme, konsultatiivinen toimintatapamme ja tekninen 
suunnitteluosaamisemme mahdollistavat edistyksellisten kokonais-
rakenteiden kehittämisen, ja teidän rakentamisen ammattitaitonne 
varmistaa niiden suunnitellun suorituskyvyn toteutumisen. 

Yhteistyössä pystymme rakentamaan kestäviä, terveitä ja nykyai-
kaisia rakennuksia sekä nostamaan suomalaisen rakentamistaidon 
arvostuksen sen ansaitsemalle tasolle. 

Tervetuloa rakentamaan yhteistä tulevaisuutta kanssamme!

Tervetuloa Muotolevy Rakennustuotteiden tuo-
teluettelon pariin! Toivomme, että katalogimme 
auttaa sinua löytämään laadukkaat rakentamisen 
ratkaisut entistäkin nopeammin ja helpommin.
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Yhteystiedot ja yhteyshenkilöt

Muotolevy Rakennustuotteet Oy

Tervasuontie 3, PL 30
03101 Nummela
Puhelinvaihde
Puh: 010 281 4000
Sähköposti: myynti@muotolevy.fi
Verkkokauppa: rakennustuotteet.muotolevy.fi
www.muotolevy.fi

Asiakaspalvelun puhelinnumero:

010 281 4111
PIA JUOLEVI
Myyntikoordinaattori
pia.juolevi@muotolevy.fi
046 922 4745

SUSANNA RANTANEN
Myyntikoordinaattori
susanna.rantanen@muotolevy.fi
050 442 1643

SARI IDMAN
Myyntikoordinaattori
sari.idman@muotolevy.fi
050 505 7336

TIMO FORSSTRÖM
Asiakaspalvelupäällikkö
timo.forsstrom@muotolevy.fi
0400 837 044

ASIAKASPALVELU

Asiakaspalvelu palvelee tilausten tekemiseen 
ja käsittelyyn sekä toimituksiin liittyvissä 
asioissa arkisin klo 7.00–15.30.

Varastot

Nummela
Tervasuontie 3
03101 Nummela
Avoinna arkisin 06.30–15.00

Inkoo
Satamatie 454
10210 Inkoo
Avoinna arkisin 06.00–21.30
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MYYNTIALUE 1

KIM FAGERSTRÖM
Aluemyyntipäällikkö
Rakennuslevyt ja runkojärjestelmät
kim.fagerstrom@muotolevy.fi
050 313 4862 

KAI VANHA-AHO
Myyntipäällikkö
Julkisivutuotteet
kai.vanha-aho@muotolevy.fi
050 310 0867

JOUNI PYLVÄNEN
Aluemyyntipäällikkö
Eclisse-liukuovet
jouni.pylvanen@muotolevy.fi
040 504 7719

MYYNTIALUE 2

JUHA KIVINEN
Myyntipäällikkö
Rakennuslevyt ja runkojärjestelmät
juha.kivinen@muotolevy.fi
040 640 2445

KAI VANHA-AHO
Myyntipäällikkö
Julkisivutuotteet
kai.vanha-aho@muotolevy.fi
050 310 0867

PÄIVI KOIVISTO
Myyntipäällikkö
Eclisse-liukuovet
paivi.koivisto@muotolevy.fi
050 407 7615 

Myynnin yhteystiedot

Rovaniemi

Vaasa

Pori Tampere

Turku
Riihimäki

Helsinki

Mikkeli

Savonlinna
Jyväskylä

Kuopio

Imatra

Oulu

Myyntialue 3

Myyntialue 2
Myyntialue 1

Valkeakoski

Lahti

MYYNTIALUE 3

PETRI LEPPÄNEN
Aluemyyntipäällikkö
Rakennuslevyt ja runkojärjestelmät
Eclisse-liukuovet
petri.leppanen@muotolevy.fi
050 308 8436

TOMMI KOHONEN
Aluemyyntipäällikkö
Julkisivutuotteet
Eclisse-liukuovet
tommi.kohonen@muotolevy.fi
040 722 4680
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Toimitusehdot

TUOTTEET
Muotolevy Rakennustuotteet Oy:n tuotehinnastossa olevat tuot-
teet ovat vakiotuotteita. 
Hinnaston ulkopuoliset tuotteet ovat projektituotteita. Näistä 
annamme erillisen tarjouksen ja tilaukset vahvistetaan aina erik-
seen. Projektituotteet laskutetaan aina täysimääräisesti vaikka 
tuotteita ei toimitettaisi.

TOIMITUSAIKA
Tuotteillemme on tässä hinnastossa ilmoitettu kaksi mahdollista 
toimitusaikaa: A tai B. 
A-tuotteiden toimitusaika on normaalitilanteessa noin yksi (1) 
viikko tilauksesta.
B-tuotteiden toimitusaika vahvistetaan aina erikseen.

ARVONLISÄVERO
Hinnastomme hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja. Lasku-
tuksen yhteydessä hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva 
arvonlisävero.

MAKSUEHTO
Laskutus kauttalaskutuksena rakennustarvikealan jälleenmyyjän 
kautta tai sopimuksen mukaan.

MÄÄRÄLASKELMAT
Tuotteiden tilaaja vastaa aina tilausmäärästä. Tilaukset vahviste-
taan aina.

OMISTUSEHTO
Tuotteet ovat myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on koko-
naan maksettu.

TOIMITUS
Tilaus toimitetaan täysien pakkausten mukaisissa toimituserissä 
toimitusehdolla vapaasti varastossamme. Tavaran vastaanottaja 
tarkistaa tavarat pakkauksineen ja kuittaa vastaanottaneensa 
lähetysluettelon mukaiset tuotteet. Mikäli tilaajalla on huomau-
tettavaa toimituksesta, on huomautukset tehtävä tässä vaiheessa 
ja merkittävä autonkuljettajalle jäävään kuitattuun lähetysluette-
loon/kuormakirjaan. Mahdolliset muut huomautukset ja rekla-
maatiot on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tavaran 
saapumisesta.

NOUDOT
Noudot ovat mahdollisia varastotilanteen salliessa. Vahvistamme 
tilausvaiheessa noutopisteen. Noutamatta jääneet projektituote-
tilaukset laskutetaan aina.

TOIMITUKSEN SIIRTO
Vahvistettuihin tilauksiin tehtävät muutokset on sovittava aina 
erikseen asiakaspalvelumme kanssa.

RAHTI
Kaikista Muotolevy Rakennustuotteet Oy:n kuljetuksista peritään 
rahti. Rahti vahvistetaan tilausvaiheessa.

KULJETUS JA PURKU
Muotolevy Rakennustuotteet Oy:n sopimuskuljettaja vastaa 
kuljetuksen aikana mahdollisesti sattuneista vahingoista. Tilaa-
jan tulee varmistaa, että toimituspaikan tieolosuhteet sallivat 
ajoneuvo kaluston liikkumisen purkupaikkaan. Mikäli toisin ei ole 
sovittu, tulee tilaajan hankkia kuorman purkamiseen soveltuva 
kalusto. Kuorman purku suoritetaan auton välittömään läheisyy-
teen.

VAHINGONKORVAUS
Vahingonkorvauksen sijaan on Muotolevy Rakennustuotteet 
Oy:llä oikeus toimittaa uusi tuote-erä. Vahingonkorvauksen määrä 
on enintään toimituksen arvo toimittajan varastossa. Muotolevy 
Rakennustuotteet Oy ei vastaa välillistä kustannuksista, joita 
tilaajalle aiheutuu toimituksen viivästyksestä tai virheellisyydestä.

PALAUTUKSET
Virheettömiä vakiotuotteita ei oteta vastaan palautuksina ilman 
erillistä sopimista Muotolevy Rakennustuotteet Oy:n myynnin 
kanssa. Tuotehyvitys on enintään 60% myyntikelpoisen tuotteen 
ostohinnasta. Tuote-palautuksen ja mahdollisesti korvaavan 
tuotteen rahdit määräytyvät todellisten rahtikulujen perusteella, 
ja rahdin maksaa aina tilaaja. Tämän hinnaston ulkopuoliset tuot-
teet ovat erikoistuotteita ja niitä emme ota vastaan palautuksina.

TUOTTEEN OMINAISUUDET
Muotolevy Rakennustuotteet Oy vastaa tuotteen laadusta ja muis-
ta ominaisuuksista kuhunkin käyttötarkoitukseen antamiensa 
tietojen mukaisesti. Myyjä ei vastaa, mikäli vahinko on aiheutunut 
tuotteen väärästä käytöstä, virheellisestä rakenteesta, asennus-
virheestä tai väärästä varastoinnista. 

PAKOTTAVA ESTE
Muotolevy Rakennustuotteet Oy:llä on oikeus ilman korvausvel-
vollisuutta siirtää toimitusaikaa sellaisen voittamattoman esteen 
kuten sodan, lakon, työsulun, konevaurioiden, luonnonhäiriöi-
den, liikennehäiriöiden tai muiden samankaltaisten vaikeuksien 
sattuessa.

Muotolevy Rakennustuotteiden yleiset toimitusehdot täydentävät 
antamamme tarjouksen sopimusehtoja.
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Palveluhinnasto 
Rakennuslevyt
• kipsilevyt lava+huppu             18,00 €/lava
• pakkausten tunnistemerkinnät täydet lavat      10,00 €/lava
•  lisäsuojamuovitus täysille lavoille         20,00 €/lava
• vajaalavalisä sis. lavan, suojamuovin ja tunnistemerkit  80,00 €/lava, toimitusaika normaali toimitusaika + 2 työpäivää

Runkojärjestelmät
• pakkausten tunnistemerkinnät          10,00 euroa/kolli
•  määrämittalisä/tilauserä             60,00 €/tilauserä

Julkisivutuotteet
•  lavamaksu                 10,00 €/lava

Eclisse-liukuovet
•  kehysrungon esikasaus             40,00 €/kpl
•  pakkausten tunnistemerkinnät          10,00 €/ovi
• asennusopastus työmaalla

•  opastustyö                55,00 €/h minimi 1h
• matka-aika                40,00 €/h minimi 1h
•  kilometrikorvaus              0,75 €/km

Palvelulisät
•  pientoimituslisä < 200,00 €           40,00 €/toimitus
•  varastointimaksu toimitusajan siirtyessä       10,00 €/lava/ovi/kolli/viikko
• aikataulutettu toimitus +-30 minuuttia  

saatavilla PK-seudulla             60,00 €/toimitus
• toimitus erikoiskalustolla (hiab, trukkiauto)       tarjouksen mukaan
• pikatoimitukset               60,00 €/toimitus
• pikanoudot                 30,00 €/noutoerä
•  toimituskohteessa turha käynti veloitetaan  

rahti varasto–toimituskohde–varasto sekä      125,00 €/toimitus
•  odotusaika toimituskohteessa > 60 minuuttia     75,00 €/alkava tunti
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Muotolevy Rakennustuotteet 
uutuudet 2020

Tonality-julkisivulaatat
 
Keraamiset Tonality-julkisivulaatat luovat julkisivulle 
ainutlaatuisen, luonnollisen kauniin ilmeen ja sulaut-
tavat rakennuksen harmonisesti ympäristöönsä. 
Kattavat väri-, pintastruktuuri- ja laattamuotovaihto-
ehdot näyttävien julkisivujen suunnitteluun.

Sivu 55

ML-EI30 Parvekeväliseinä
 
Uusi ainutlaatuinen, tutkittu ja testattu kokonaisra-
kenne mahdollistaa parvekeväliseinän levyttämisen 
samalla Equitone-julkisivumateriaalilla muiden 
julkisivupintojen kanssa.

Sivu 51

Eclisse dB-liukuovet
 
Tyylikkäät seinän sisään liukuvat väliovet nyt saata-
villa entistäkin paremmalla äänieristyksellä. Eclisse 
dB-ovet tarjoavat tutun erinomaisen käyttökoke-
muksen, tehden samalla tiloista entistäkin rauhalli-
sempia ja yksityisempiä.

Sivu 65

Akustinen jousiranka
 
Välipohja- ja seinärakenteiden ääneneristävyyden 
parantamiseen.

Sivu 28
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Rakennuslevyt
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Siniat LN 13 Normaali

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

m2/ 
kpl

kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m2

20100024 Siniat LN 13-O normaali reunaohennettu kipsilevy 
pituus 2520 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

2520 1200 12,5 3,02 50 151 1315 A 4,10

20100025 Siniat LN 13-O normaali reunaohennettu kipsilevy 
pituus 2600 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

2600 1200 12,5 3,12 50 156 1357 A 4,10

20100026 Siniat LN 13-O normaali reunaohennettu kipsilevy 
pituus 2720 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

2720 1200 12,5 3,26 50 163 1420 A 4,10

20100029 Siniat LN 13-O normaali reunaohennettu kipsilevy 
pituus 3000 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

3000 1200 12,5 3,60 50 180 1566 A 4,10

20100030 Siniat LN 13-O normaali reunaohennettu kipsilevy 
pituus 3300 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

3300 1200 12,5 3,96 50 198 1723 A 4,10

20100031 Siniat LN 13-O normaali reunaohennettu kipsilevy 
pituus 3600 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

3600 1200 12,5 4,32 50 216 1879 A 4,10

20100021 Siniat LN 13-N normaali suorareunainen kipsilevy 
pituus 2600 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

2600 1200 12,5 3,12 50 156 1357 A 4,10

LN 13 Normaali (12,5 mm) -kipsilevy on helposti työstettävä 
sisäverhouslevy kuivien tilojen seinien ja kattojen levyttä-
miseen. 
 
Levyä voidaan käyttää myös märkätilojen katoissa. Levyn 
lasikuituvahvisteinen kipsiydin on päällystetty kartongilla.  

Paino: 8,7 kg/m2

Ydin: lasikuituvahvisteista kipsiä 
Pinta: kartonkipäällysteinen 
Pitkät sivut: kartonkipäällysteiset ja reunaohennetut  
(LN 13-O) tai suorareunaiset (LN 13-N) 
Lyhyet sivut: suorareunaiset
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Siniat LEK 13 Erikoiskova

Siniat LF 15 Palolevy

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

m2/ 
kpl

kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
 €/m2

20100010 Siniat LEK 13-O erikoiskova reunaohennettu 
kipsilevy pituus 2520 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 
1200 mm

2520 1200 12,5 3,024 50 151,2 1693,44 A 5,75

20100011 Siniat LEK 13-O erikoiskova reunaohennettu 
kipsilevy pituus 2600 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 
1200 mm

2600 1200 12,5 3,12 50 156 1747,2 A 5,75

20100012 Siniat LEK 13-O erikoiskova reunaohennettu 
kipsilevy pituus 2720 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 
1200 mm

2720 1200 12,5 3,264 50 163,2 1827,84 A 5,75

20100014 Siniat LEK 13-O erikoiskova reunaohennettu 
kipsilevy pituus 3000 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 
1200 mm

3000 1200 12,5 3,6 50 180 2016 A 5,75

20100015 Siniat LEK 13-O erikoiskova reunaohennettu 
kipsilevy pituus 3300 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 
1200 mm

3300 1200 12,5 3,96 50 198 2217,6 A 5,75

20100016 Siniat LEK 13-O erikoiskova reunaohennettu 
kipsilevy pituus 3600 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 
1200 mm

3600 1200 12,5 4,32 40 172,8 1935,36 A 5,75

LEK 13 Erikoiskova on monikäyttöinen vahvarakenteinen 
kipsilevy.
  
Se soveltuu käytettäväksi seinissä, joissa levyltä edellyte-
tään kovuutta ja jäykkyyttä. 

Paino: 11,2 kg/m2 
Ydin: lasikuituvahvisteista kipsiä 
Pinta: kartonkipäällysteinen 
Pitkät sivut: kartonkipäällysteiset ja reunaohennetut 
Lyhyet sivut: suorareunaiset

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Paksuus m2/kpl kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m2

20100020 Siniat LF15-O reunaohennettu palokipsilevy pituus 
2750 mm, paksuus 15 mm, leveys 1200 mm

2750 1200 15 3,3 40 132 1808,4 A 8,17

20100112 Siniat LF15-O reunaohennettu palokipsilevy pituus 
3000 mm, paksuus 15 mm, leveys 1200 mm

3000 1200 15 3,6 40 144 1972,8 A 8,17

LF 15 Palolevy on kartonkipäällystetty palokipsilevy,  
joka soveltuu osastoivien rakenteiden ja suojaverhousten 
rakentamiseen uudis- ja korjausrakennuskohtaissa.  

Paino: 13,7 kg/m2 
Ydin: lasikuituvahvisteista kipsiä 
Pinta: kartonkipäällysteinen 
Pitkät sivut: kartonkipäällysteiset ja reunaohennetut 
Lyhyet sivut: suorareunaiset
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Siniat LS 6 Saneerauslevy

Siniat LTS 9 Tuulensuojalevy

Siniat LEKi 13 Märkätilalevy

LS 6 Saneerauslevy on ratkaisu vanhojen, ajan saatossa 
kärsineiden seinäpintojen oikaisemiseen. Saneerauslevyn 
kiinnittäminen on kätevää – se voidaan asentaa suoraan 
vanhan pinnan päälle. Levy soveltuu myös kaarevien 
pintojen toteuttamiseen. 
Paino: 5,5 kg/m2 
Ydin: lasikuituvahvistettua kipsiä 
Pinta: kartonkipäällysteinen 
Pitkät sivut: kartonkipäällysteiset ja reunaohennetut 
Lyhyet sivut: suorareunaiset

LTS 9 Tuulensuojalevyllä levytetyt pinnat kestävät sääolo-
suhteita ilman julkisivuverhoustakin usean kuukauden ajan. 
Levyä voidaan käyttää myös ulkoseinärakenteen jäykistä-
miseen.
Paino: 7 kg/m2 
Ydin: kosteuskyllästettyä kipsiä 
Pinta: kyllästetyllä erikoiskartongilla päällystetty 
Pitkät sivut: kyllästetyllä erikoiskartongilla  
päällystettyjä ja suorareunaisia 
Lyhyet sivut: suorareunaisia

LEKi 13 Märkätilalevy soveltuu käytettäväksi kosteissa 
tiloissa. Märkätilalevyn kosteudenkesto perustuu siliko- 
noituun pintakartonkiin ja vahvistettuun kipsiytimeen.
 
Paino: 11,2 kg/m2 
Ydin: lasikuituvahvistettua kipsiä 
Pinta: silikonoitua kartonkia 
Pitkät sivut: kartonkipäällysteiset ja reunaohennetut 
Lyhyet sivut: suorareunaiset

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

m2/ 
kpl

kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta  
€/m2

20100034 Siniat LS-6 reunaohennettu saneerauskipsilevy 
pituus 2700 mm, paksuus 6 mm, leveys 1200 mm

2700 1200 6,25 3,24 60 194,4 1069,2 A 5,45

30040001 Siniat LS-6 reunaohennettu saneerauskipsilevy 
pituus 2700 mm, paksuus 6 mm, leveys 900 mm

2700 900 6,25 2,43 60 145,8 801,9 A 6,12

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

m2/ 
kpl

kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta  
€/m2

20100035 Siniat LTS-9 tuulensuojakipsilevy pituus 2700 mm, 
paksuus 9 mm, leveys 1200 mm

2700 1200 9,5 3,24 60 194,4 1360,8 A 4,58

20100036 Siniat LTS-9 tuulensuojakipsilevy pituus 3000 mm, 
paksuus 9 mm, leveys 1200 mm

3000 1200 9,5 3,6 60 216 1512 A 4,58

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

m2/ 
kpl

kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m2

20100064 Siniat LEKi märkätilakipsilevy pituus 2600 mm, 
paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

2600 1200 12,5 3,12 50 156 1747,2 A 7,77

20100043 Siniat LEKi märkätilakipsilevy pituus 3000 mm, 
paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

3000 1200 12,5 3,6 50 180 2016 A 7,77
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Siniat LK 15 Lattialevy

Siniat Kattokipsilevy

Siniat WAB Märkätilalevy

LK 15 Lattialevy on normaalia ja erikoiskovaa levyä 
vahvempi erikoislevy, joka on suunniteltu levyrakenteisten 
lattioiden toteuttamiseen. Levyn ydin on lasikuituvahvis-
teista kipsiä ja pinta kartonkipäällystetty. Levy soveltuu 
käytettäväksi lattiarakenteissa, ala- ja välipohjissa sekä 
korjausrakentamisessa.
 
Paino: 16,5 kg/m2 
Ydin: lasikuituvahvistettua kipsiä 
Pinta: kartonkipäällysteinen 
Pitkät sivut: kartonkipäällysteiset ja suorareunaiset 
Lyhyet sivut: suorareunaiset

Kattokipsilevy soveltuu erinomaisesti kuivien tilojen 
kattojen ja seinien sisäverhoukseen. Levy on reunaohen-
nettu kaikilta sivuilta, mikä nopeuttaa työtä, helpottaa 
tasaisten pintojen aikaansaamista sekä tekee saumauk-
sesta sujuvaa.
 
Paino: 8,7 kg/m2 

Ydin: lasikuituvahvisteista kipsiä 
Pinta: kartonkipäällysteinen 
Sivut: reunaohennettu

WAB Märkätilalevy on erinomainen  
ratkaisu märkätilojen seinien ja alakattojen sisä- 
verhoukseen sekä katettujen ulkotilojen ala- 
kattoihin.
 
Tyypillisiä käyttökohteita WAB-levytykselle ovat esi- 
merkiksi uimahallit, julkiset wc-tilat ja kylpylät, mutta  
se on loistava valinta myös asuinrakennusten märkä- 
tilojen teknisen toimivuuden varmistamiseen.
 
WAB Märkätilalevyt ovat kipsipohjaisia ja lasikuituvahvistet-
tuja rakennuslevyjä. Niiden pinnassa on vettähylkivä hydro-
fobinen kuitukangas, eikä sen erikoiskäsitelty kipsiydin 

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

m2/ 
kpl

kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta  
€/m2

20100044 Siniat LK-15 lattiakipsilevy pituus 2400 mm,  
paksuus 15 mm, leveys 900 mm

2400 900 15 2,16 40 86,4 1425,6 A 9,16

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

m2/ 
kpl

kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta  
€/m2

20100103 Siniat kattokipsilevy neljältä reunalta ohennettu 
pituus 2400 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

2400 1200 12,5 2,88 50 144 1252,8 A 8,82

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

m2/ 
kpl

kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta  
€/m2

20100074 Siniat WAB reunaohennettu märkätilalevy pituus 
2600 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

2600 1200 12,5 3,12 40 125 1350 A 18,53

ime kosteutta. Mahdollisen kosteusvaurion sattuessa WAB 
Märkätilalevy ei toimi kasvualustana homeelle (testattu 
mm. 12 kuukautta +30 C° / 95 % RH). Paino 10,8 kg/m2.
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Siniat X-Ray Protect Röntgentilajärjestelmä

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

Kg/ m2 m2/ 
kpl

Saata-
vuus

Hinta  
€/m2

20100069 Siniat X-Ray Protect reunaohennettu lyijykipsilevy, 
0,5 mm:n lyijy pituus 2600 mm, paksuus 13 mm, 
leveys 600 mm

2600 600 13 14,7 1,56 B Tarj.

20100058 Siniat X-Ray Protect reunaohennettu lyijykipsilevy, 
1 mm:n lyijy pituus 2600 mm, paksuus 13,5 mm, 
leveys 600 mm

2600 600 13,5 21,6 1,56 B Tarj.

20100059 Siniat X-Ray Protect reunaohennettu lyijykipsilevy, 
2 mm:n lyijy pituus 2600 mm, paksuus 14,5 mm, 
leveys 600 mm

2600 600 14,5 33 1,56 B Tarj.

20100060 Siniat X-Ray Protect reunaohennettu lyijykipsilevy, 
3 mm:n lyijy pituus 2600 mm, paksuus 15,5 mm, 
leveys 600 mm

2600 600 15,5 44,4 1,56 B Tarj.

Sairaalakäyttöön suunniteltu  
röntgensuojalevy – säteilysuoja 
yksinkertaisella rakenteella
 
Säteilylähteitä sisältävät ja niiden vaikutusalueella olevat 
tiloat, kuten useat terveydenhuollon tutkimushuoneet ja 
niitä ympäröivät tilat, on suojattava annettujen määräysten 
mukaisesti. 
 
Erityisesti sairaalakäyttöön suunnitellut lyijylaminoidut 
X-RAY Protect -kipsikartonkilevyt ovat turvallinen, nopea 
ja kustannustehokas ratkaisu säteilysuojauksen toteutta-
miseen. X-RAY Protect -kokonaisjärjstelmä sisältää levyjen 
lisäksi itseliimautuvat lyijynauhat väliseinärangan levy-
saumoja varten, läpivientien ja rasioiden suojalevyt sekä 
-kotelot. 
 
Puukuituvahvistetun ja vettähylkivän kipsiytimensä 
ansiosta X-Ray Protect -levyt ovat iskunkestävämpiä, tarjo-
avat paremman äänieristyksen sekä kestävät paremmin 
kosteutta kuin tavanomaiset kipsilevyt. Levyn maksimi-
vedenimu on alle 5% ja se kuuluu rakennusmateriaali-
luokkaan H1. Levy estää tehokkaasti mm. kapillaarisen 
kosteuden nousemisen rakenteeseen tilapäisessä kosteus-
rasituksessa ja suojaa näin rakennetta vakavammilta 
kosteusvaurioilta. X-RAY Protect -levyt ovat myös mekaa-
nisesti lujia, minkä ansiosta sisäverhoukseen voidaan 
kiinnittää raskaampia laitteita ja kalusteita kuin muita 
materiaaleja käytettäessä. 
 
X-RAY Protect -puukuitukipsilevyjen laminoidun lyijyn 
paksuus valitaan tilassa tarvittavan säteilysuojauksen 
mukaisesti. Levyt ovat saatavilla 0,5-3 mm lyijypaksuuksilla 
(0,5 mm välein). 3 mm lyijyä tarjoaa 250-300 mm paksuista 
betonirakennetta vastaavan suojan säteilyä vastaan. 
 
X-RAY Protect -röntgentilalevyt soveltuvat erinomaisesti 
sekä saneeraus- että uudiskohteisiin. Niillä voidaan myös 
hyödyntää jo olemassa olevan säteilysuojauksen vahvista-
miseen. Levyt soveltuvat käytettäväksi niin lattian, katon 
kuin seinienkin suojaamiseen. 
 

Seinä- ja kattopinnat ovat pintakäsiteltävissä heti X-RAY 
Protect -levyjen asennuksen jälkeen. Levyissä on karton-
kipinta, joten sisäverhouksen viimeistely on yhtä helppoa kuin 
normaaleja kipsipohjaisia sisäverhouslevyjä käytettäessä.

Turvallinen, 
nopea ja 

kustannus- 
tehokas ratkaisu 

säteily- 
suojaukseen
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Siniat X-Ray Protect lyijynauhat

Tuotenro Pituus 
mm

Paksuus 
mm

Leveys 
mm

Saata-
vuus

Hinta 
€/m2

20990001 Siniat X-Ray Protect lyijynauha, 1,0 mm:n lyijy, 
itseliimautuva 20 m/rll

20000 1 50 B Tarj.

20990010 Siniat X-Ray Protect lyijynauha, 2,0 mm:n lyijy, 
itseliimautuva 10 m/rll

10000 2 50 B Tarj.

20990002 Siniat X-Ray Protect lyijynauha, 3,0 mm:n lyijy, 
itseliimautuva 8 m/rll

8000 3 50 B Tarj.

Siniat X-Ray Protect rasioiden ja läpivientien suojat

Tuotenro Tuotenimi Leveys 
mm

Korkeus 
mm

Syvyys 
mm

Pituus 
mm

Paksuus 
mm

Saata-
vuus

Hinta 
€/m2 

20990014 Siniat X-Ray Protect rasioiden ja läpivientien suojat 
1 rasialle, 3 mm lyijy 

100 234 43 3 B Tarj.

20990015 Siniat X-Ray Protect rasioiden ja läpivientien suojat 
2 rasialle, 3 mm lyijy 

100 308 43 3 B Tarj.

20990016 Siniat X-Ray Protect rasioiden ja läpivientien suojat 
3 rasialle, 3 mm lyijy 

100 380 43 3 B Tarj.

20990019 Siniat X-Ray Protect läpivientien suojalevy, 3 mm 
lyijy 

500 600 3 B Tarj.
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Siniat LaDura puukuitukipsilevy

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

m2/ 
kpl

kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta  
€/m2

20100065 Siniat LaDura reunaohennettu puukuitukipsilevy 
pituus 2600 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

2600 1200 12,5 3,12 40 124,8 1572,48 A 10,64

20100073 Siniat LaDura reunaohennettu puukuitukipsilevy 
pituus 3000 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 1200 mm

3000 1200 12,5 3,6 40 144 1814,4 A 10,64

LaDura-kipsilevy on sisäverhousratkaisu kohteisiin, joissa 
rakennuslevyiltä vaaditaan hyvää iskunkestävyyttä ja äänie-
ristävyyttä. Tällaisia ovat esimerkiksi oppilaitokset, hotellit, 
sairaalat ja muut julkiset palvelurakennukset. LaDura 
soveltuu mainiosti käytettäväksi myös asuinrakennuksissa. 
 
LaDura-levyn erinomainen kestävyys perustuu puukuitu-
vahvisteeseen. Sen ansiosta levy on jopa 70 % pintako-
vempi kuin tavanomaiset kipsilevyt. Tämä takaa paremman 
mekaanisen keston sekä rakennusvaiheessa että käytössä. 
 
Levyn maksimivedenimu on alle 5% ja se kuuluu rakennus-
materiaaliluokkaan H1. Levy estää tehokkaasti mm. kapil-
laarisen kosteuden nousemisen rakenteeseen tilapäisessä 
kosteusrasituksessa ja suojaa näin rakennetta vakavam-
milta kosteusvaurioilta.

LaDura-levy soveltuu käytettäväksi niin seinissä, katoissa 
kuin lattioissakin. Puu- ja lasikuituvahvistetun kipsiytimen 
ja normaalia paksumman kartonkipäällysteen ansiosta 
levyyn voidaan kiinnittää raskaampiakin kuormia. 
 
 
 

• Parempi äänieristävyys – ytimen täyteaineet ja  
levyn suurempi paino (12,5mm levy 12,6 kg/m2)

• Helpompi pinnan viimeistely – kartonkipinta on  
erinomainen alusta levypinnan viimeistelyyn.

• Paloturvallisuus – paloluokka A2, S1, d0 

Paino: 12,6 kg/m2 
Ydin: puukuitua sisältävää kipsiä 
Pinta: kartonkipäällysteinen 
Pitkät sivut: kartonkipäällysteiset ja reunaohennetut 
Lyhyet sivut: suorareunaiset

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

m2/ 
kpl

kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta  
€/m2

20100083 Siniat LaDeko 13-N suorareunainen pohjamaalattu 
kipsilevy pituus 2600 mm, paksuus 12,5 mm, leveys 
1200 mm

2600 1200 12,5 3,12 50 156 1357,2 A 7,53

Siniat LaDeco pohjamaalattu kipsilevy

Sileäpintainen LaDeco-kipsilevy on laaturatkaisu asuin-, 
tehdas- ja liikerakennusten maalattaville seinille. Kun yksi 
maalikerros voidaan jättää tekemättä, säästyy työmaalla 
sekä maalia että työaikaa. Lisäksi LaDecoa käyttämällä 
rakennus altistuu pienemmälle määrälle kuivuvien maalien 
aiheuttamaa kosteutta. 

Levyt ovat myös tapetoitavissa ilman erillistä pintakäsittelyä 
– ja tapetit irrotettavissa levyn pintaa vaurioittamatta. 
 
LaDeco-levyjä voidaan käyttää tilojen sisäverhoiluratkai-
suna ilman erillistä pintakäsittelyäkin. 
 
LaDeco-pintakäsittelyllä voidaan normaalilevyn lisäksi 
valmistaa useita muitakin levylaatuja, esim. erikoiskovaa 
kipsilevyä ja palolevyä. 

Paino: 8,7 kg/m2 
Ydin: lasikuituvahvisteista kipsiä 
Pinta: kartonkipäällysteinen 
Pitkät sivut: kartonkipäällysteiset ja suorareunaiset 
Lyhyet sivut: suorareunaiset
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Siniat Weather Defence tuulensuojalevy

UV-tuulensulkuteippi

Tuotenro Tuotenimi Leveys 
mm

Saata-
vuus

Hinta  
€/m

20250468 UV-tuulensulkuteippi PE-teippi, verkkovahvistettu 60 A 0,87

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

Paino 
kg/m2

m2/ 
kpl

kpl/
nippu

m2/ 
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta  
€/m2

20100082 Siniat Weather Defence suorareunai-
nen tuulensuojalevy pituus 2700 mm, 
paksuus 9,5 mm, leveys 1200 mm

2700 1200 9,5 8,5 3,24 60 194,4 11664 A 15,12

AT001014 Siniat Weather Defence suorareunai-
nen tuulensuojalevy pituus 2400 mm, 
paksuus 20 mm, leveys 1200 mm

2400 1200 20 18,8 2,88 24 69,12 1658,88 A 26,04

Weather Defence on luotettava pohja kaikille julkisivun 
pintamateriaaleille. Tuulensuojalevyt kestävät erinomai-
sesti vettä ja olosuhdevaihteluita sekä hylkivät hometta.

Rakennusvaiheessa tuulensuojalevytys varmistaa raken-
teiden säilymisen kuivana. Weather Defence -levyt voi jättää 
säälle alttiiksi peräti 12 kuukauden ajaksi ennen julkisivu-
verhouksen asentamista.

Levyt säilyttävät mekaanisen lujuutensa korkeassakin 
ilmankosteudessa. Tämä ominaisuus on tärkeässä  
roolissa seinärakenteen levyjäykistystä mitoitettaessa. 
 
Nopea, turvallinen ja 
kustannustehokas valinta
Weather Defence -levyjen työstäminen on helppoa. Levyjä 
on helppo käsitellä, ja ne ovat tarvittaessa katkaistavissa 
nopeasti ja pölyttömästi myös työmaalla. Vedenkestä-
vyytensä ansiosta levyjen asentaminen voidaan suorittaa 
hankalissakin olosuhteissa.

Levyjen ilmatiiviys ja hyvä vesihöyrynläpäisevyys mahdol-
listavat tehokkaasti lämpöä eristävien seinärakenteiden 
toteuttamisen. Levyt ovat myös täysin palamattomia 
– osoituksena tästä niille on myönnetty eurooppalainen 
A1-luokitus. Lopputuloksena on turvallinen ja tiukimmatkin 
rakennusmääräykset täyttävä rakennus.

Weather Defence -levyt ovat yhteensopivia niin puu-, teräs- 
kuin betonirunkojenkin kanssa. Tuulettuvissa puu-, levy- tai 
tiiliverhoilluissa julkisivuissa Weather Defence varmistaa 
rakenteen tiiveyden.
 
Uusi 20 mm paksuus – tehokasta  
palonsuojaa ja äänieristystä
Weather Defence -tuulensuojalevyvalikoima sisältää nyt 
normaalin 9,5 mm levyn lisäksi uuden, peräti 20 mm 
paksun levyn.

Entistäkin parempien tuulensuojaominaisuuksien lisäksi  
20 mm paksu palamaton (A1-luokitus) Weather Defence 
-levy antaa K230 suojaverhouksen yksikerrosrakenteena. 
Tämän ansiosta sitä voidaan käyttää tuulensuojalevynä 
kohteissa, joiden tuuletusvälin sisäpinnan suojaustarve on 
K230.

Esim. P1-paloluokan enintään 56 m korkeissa rakennuk-
sissa yleensä edellytetään, että: ”Jos lämmöneriste ei 
eristävältä osaltaan täytä B-s1, d0-vaatimusta, ulkopinnan 
pintarakenteiden on suojattava eristettä palolta niin, että 
suojaus vastaa EI 30 rakennusosaa tai tuuletusvälin sisä-
pinta on varustettava K230, A2-s1, d0 suojaverhouksella.”

Sama vaatimus koskee myös P1-luokan enintään 14 m 
korkeita asuin- ja työpaikkarakennuksia sekä 14–28 m 
korkeita P1-luokan asuin- ja työpaikkarakennuksia.

Myös luhtikäytävien kattorakenteet, auto- ja jätekatok- 
set sekä kaikkien kylmien rakennusten palonsuojaus on 
kätevä toteuttaa WD 20 levyllä. Palo-ominaisuuksien lisäksi 
painava (18,8 kg/m2) levy parantaa merkittävästi julkisi-
vurakenteen äänieristävyyttä esimerkiksi liikennemelua 
vastaan.
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Kohdetarina

Technopolis rakennuttaa Tampereen ydinkeskustaan korkeatasoisen toimitilakiinteis-
tön, Technopolis Asemakeskuksen. Kohteen päärakennuttajana toimii Skanska ja sen 
ensimmäisen osan on määrä avautua käyttäjilleen vuoden 2020 alussa. 

Technopolis Asemakeskus on kolmiosainen, yhteensä 21 100 brutto-neliömetrin kokoi-
nen rakennus. Korkein osa on 10-kerroksinen, muut kaksi 9-kerroksisia. 

Toimistokiinteistö tarjoaa modernit, tyylikkäät ja käytännölliset työympäristöt eri 
kokoisten yritysten tilatarpeisiin. Työntekijät saavat käyttöönsä nykyaikaiset, tehokkaat 
ja muuntojoustavat toimitilat sekä kattavat yhteiskäyttötilat, kuten sosiaalitilat, kunto-
salin, kahvion ja ravintolan. Ylimpien kerrosten toimistoissa on jopa oma kattoterassi. 

Ulkoseinärakenteet asennusvalmiina  
elementteinä tehtaalta kohteeseen
Skanska tilasi Technopolis Asemakeskuksen julkisivut ja ulkoseinärakenteet koko nai-
suu tena Teräselementti Oy:ltä, joka vastasi ulkoseinien suunnittelusta, val mis ta mi ses ta 
ja asentamisesta.

Rakennuksen julkisivu haluttiin toteuttaa pääasiassa tehtaalla esivalmistettuina 
rankaelementteinä. Julkisivun pintamateriaaliksi valikoitui keraaminen lankku sekä 
osin rei’itetyt alumiini- ja kuparilevyt.

Ulkoseinäelementit valmistettiin Teräselementin tehtaalla ja toimitettiin kohteeseen 
valmiina kokonaisuuksina ikkunat ja seinien varustelut valmiiksi kiinnitettyinä. Julki-
sivu verhoilu sen sijaan asennettiin työmaalla vasta myöhemmin keväällä. Tämä tar-
koit ti, että seinäelementit joutuivat olemaan asennuksen jälkeen jonkin aikaa säiden 
armoilla. Täten jokaisen elementtiyksikön tuli olla täysin sääsuojattu – erityisesti ulom-
maiselta tuulensuojalevyltä edellytettiin korkealuokkaista suorituskykyä.

Luotettava sääsuojaus Siniat Weather Defence  
-tuulensuojalevyillä
Teräselementti Oy halusi suojata seinäelementit vaihtelevilta sääolosuhteilta laa duk-
kaim malla ja korkeinta varmuutta tarjoavalla ratkaisulla. Vaativaan tehtävään valittiin 
Siniat Weather Defence -tuUlensuojalevyt.

 - Elementit tehdään tehtaalla kuivissa tiloissa, kuljetetaan työmaalle ja asennetaan 
saman tien. Tällä prosessilla pystytään hyvin suojautumaan kosteutta vastaan rakennus-
aikana. Tästä isona osana on tuulensuojalevy, jonka tulee olla säänkestävä ja korkea-
laatuinen, Teräselementti Oy:n projektipäällikkö Jani Nieminen kertoo.

 Tavalliset rakennuslevyt eivät kestä kovin pitkään kosteudelle ja lämpötila-
vaihteluille altistumista. Technopolis Asemakeskuksen kaltaisessa suuressa hankkeessa 
julkisivuverhoilu ottaa aikansa, jolloin tuulensuoja saattaa joutua kovaan rasitukseen.

 Siniat Weather Defence -levyt varmistavat rakenteiden kuivuuden ja hylkivät ho-
met ta. Levyt voidaan jättää säälle alttiiksi jopa vuodeksi ennen julkisivuverhouksen 
asentamista.

- Tällaisissa tilanteissa ei haluta laadusta tinkiä, vaan valitaan takuulla sellainen 
tuote, joka kestää rankemmatkin olosuhteet, Nieminen kertoo.

Technopolis Asemakeskus, Tampere
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Hydropanel-kuitusementtilevy

Korkealaatuinen ja moderni Hydropanel on palamaton, 
veden- ja iskunkestävä sekä äänieristävä kuitusementistä 
valmistettu rakennuslevy. Mitä haastavammat olosuhteet, 
sitä paremmin Hydropanelin nykyaikaiset ominaisuudet 
pääsevät oikeuksiinsa.

Hydropanel-kuitusementtilevyt valmistetaan edistykselli-
sellä autoklaavausmenetelmällä* luonnonmukaisista mate-
riaaleista: sementistä, kuiduista ja mineraaleista – muita 
raaka-aineita ei valmistusprosessissa tarvita. Tuotanto-
menetelmänsä ansiosta Hydropanel on fiksu ratkaisu sekä 
teknisesti että toiminnallisesti. Kuitusementti on materi-
aalina homehtumaton, ja autoklaavaus tekee rakennusle-
vyistä elämättömiä, pintakovia ja sitkeitä.

Kaikissa olosuhteissa korkealuokkaisen suorituskykynsä 
säilyttävä Hydropanel on ihanteellinen ratkaisu esimerkiksi 
märkätiloihin – rakennuslevyn olemattoman lämpö- ja 
kosteuselämisen ansiosta laatoitukset pysyvät tukevasti 
paikallaan.

Rakennuslevyjen sitkeys puolestaan helpottaa asennus-
töitä. Levyjen ruuvikiinnittäminen ei vaadi esirei’itystä, ja 
hyvän kantokykynsä ansiosta levyihin voidaan kiinnittää 
raskaitakin kuormia. Sisäseiniä ja -kattoja rakennettaessa 
Hydropanelin etuna on myös kätevä viimeisteltävyys. Levyt 
voidaan käsitellä tavallisten sisäverhouslevyjen tavoin 
tasoitteella ja ylimaalauksella – työlästä ja ilmeeltään 

Vedenkestävä
Hydropanel-levyt ovat elementissään märkätiloissa, 
mutta tarjoavat huomattavia etuja muidenkin tilojen 
sisäseiniä ja -kattoja tai osastoivia rakenteita raken-
nettaessa. Olemattoman lämpö- ja kosteuselämisensä 
ansiosta laatoitukset pysyvät tukevasti paikallaan.

• Vastustuskykyinen homekasvulle ja muille eläville  
organismeille (bakteerit, hyönteiset ja tuholaiset)

• Höyrynläpäisevä ja hengittävä
• Vedenkestävä ja vesitiivis (standardin EN 492 mukai-

sesti)
• Tuotantomenetelmän ansiosta hyvin pieni lämpö- ja 

kosteuseläminen, varma valinta laatoituksen alle
• Ympäristöystävällinen – ei vahingollisia  

kaasupäästöjä

vanhanaikaista lasikuitutapettia ei tarvitse käyttää. Pala-
maton Hydropanel soveltuu loistavasti myös osastoivien 
rakenteiden toteuttamiseen.  

Iskunkestävä
Hydropanel-levyt ovat sitkeitä, ja niiden pinta on erit-
täin kova ja tasainen. Näiden ominaisuuksien ansiosta 
Hydropanel ei murru tai halkea, vaikka sitä ruuvattai-
siin läheltä reunaa tai altistettaisiin raskaille kuormille 
tai rajuille iskuille.

• Pintakovuus 40,5 N/mm2

•  Hyvä kuormankantokyky, kestää kulutusta

Palamaton
Erinomaisesti äärilämpötiloja kestävä Hydro-
panel on syttymättömänä ja paloa levittämättö-
mänä materiaalina äärimmäisen paloturvallinen 
ratkaisu. Hydropanel -seinärakenteet ylittävät 
kaikissa Euroopan maissa käytetyt paloturval-
lisuusmääräykset. Kuitusementtimateriaalit 
hidastavat tulipalon leviämistä ja auttavat näin 
optimoimaan turvallisuustason koko rakennuksen 
elinkaaren ajan.

• Ei syty tai levitä paloa
• Kestää äärilämpötiloja ja kemikaaleja
• Paloluokka A2-s1, d0
• Rakenteet testattu EI120 asti

Äänieristävä
Rakenteeltaan erittäin tiheät Hydropanel -kuitu-
sementtilevyt eristävät ääntä erinomaisesti. Ne 
auttavat vaimentamaan tilan ulkopuolisen hälinän, 
kuten vaikkapa seinänaapurista, sisäpihan leikki-
kentältä tai läheiseltä junaradalta kuuluvat äänet.

• Rakenteet testattu Rw 66 dB asti
•  Levyn tiheys 1180 kg/m2
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Hydropanel-kuitusementtilevy

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Paksuus Paino 
kg/m2

m2/kpl kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/nip-
pu

Saata-
vuus

Hinta €/
m2

20250026 Hydropanel kuitusementtilevy 
suorareunainen 0Be Pituus 2600 mm, 
paksuus 9 mm, leveys 1200 mm

2600 1200 9 12,7 3,12 30 93,6 1188,72 A 22,19

20250455 Hydropanel kuitusementtilevy 
suorareunainen 0Be Pituus 2600 mm, 
paksuus 12 mm, leveys 1200 mm

2600 1200 12 17 3,12 30 93,6 1591,2 A 28,83

20250086 Hydropanel kuitusementtilevy 
suorareunainen 0Be Pituus 3000 mm, 
paksuus 9 mm, leveys 1200 mm

3000 1200 9 12,7 3,6 30 108 1371,6 A 22,19

60020007 Hydropanel kuitusementtilevy 
suorareunainen 0Be Pituus 3000 mm, 
paksuus 12 mm, leveys 1200 mm

3000 1200 12 17 3,6 25 108 1836 A 28,83

20250024 Hydropanel kuitusementtilevy 
reunaohennettu 2Be Pituus 2600 mm, 
paksuus 9 mm, leveys 1200 mm

2600 1200 9 12,7 3,12 30 93,6 1188,72 A 22,19

20250023 Hydropanel kuitusementtilevy 
reunaohennettu 2Be Pituus 2600 mm, 
paksuus 12 mm, leveys 1200 mm

2600 1200 12 17 3,12 30 93,6 1591,2 A 28,83

20250025 Hydropanel kuitusementtilevy 
reunaohennettu 2Be Pituus 3000 mm, 
paksuus 9 mm, leveys 1200 mm

3000 1200 9 12,7 3,6 30 108 1371,6 A 22,19

20250022 Hydropanel kuitusementtilevy 
reunaohennettu 2Be Pituus 3000 mm, 
paksuus 12 mm, leveys 1200 mm

3000 1200 12 17 3,6 30 108 1836 A 28,83

Hydropanel-ruuvit

Tuotenro Tuotenimi Saata-
vuus

Hinta/
pkt 

AT000980 Hydropanel puurankaruuvi 4x35 mm 500 kpl/ltk A 28,41

AT000981 Hydropanel puurankaruuvi 4x45 mm 500 kpl/ltk A 38,22

20250093 Hydropanel teräsrankaruuvi 3,9x32 mm 500 kpl/ltk A 70,14

20250094 Hydropanel teräsrankaruuvi 3,9x47 mm 500 kpl/ltk A 80,90

Hydropanel-kiukaan taustalevy

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Paksuu Paino 
kg/m2

m2/kpl Saata-
vuus

Hinta/
kpl 

60020003 Hydropanel kiukaan taustalevy Pituus 1300 mm, 
paksuus 9 mm, leveys  
1200 mm

1300 1200 9 12,7 1,56 A 44,72
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Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Paksuus 
mm

m2/ 
kpl

kpl/
nippu

m2/
nippu

kg/ 
nippu

Saata-
vuus

Hinta €/
m2

20250001 Bluclad-rappausaluslevy Pituus 2400 mm, paksuus 
10 mm, leveys 1200 mm

2400 1200 10 2,88 40 115,2 1635,84 A 27,08

BluClad nauharuuvi 

Tuotenro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

kpl/ 
ltk

Saata-
vuus

Hinta

AT001041 Bluclad nauharuuvi puurankaan 40 4,2 1000 A 126,00

BluClad-rappausaluslevy

Korkealuokkaiset BluClad -kuitusementtilevyt ovat erin-
omainen rappausalusta tuulettuvalle julkisivurakenteelle. 
Palamaton ja lähes elämätön levy voidaan asentaa levysau-
moja nauhoittamatta tai kittaamatta. 

BluClad ei reagoi lämpötilavaihteluihin ja on veden- ja 
kosteudenkestävä. 
 
BluClad -levyt mahdollistavat kauniiden ja tasaisten, ilman 
näkyviä liitoksia tai saumoja toteutettujen julkisivujen 
toteuttamisen. 

Hyväksi havaitulla huipputuotteella on pitkät perinteet 
suomalaisessa rakennusteollisuudessa – luotettava ja 
toimiva ratkaisu on ollut ammattilaisten valinta 1990-luvun 
alusta lähtien. 
 
BluClad -rappauslevy soveltuu käytettäväksi niin pien- ja 
kerrostalo kuin toimitilaprojekteissakin. 

• Tuote: Palamaton A2-S1-d0 -tuote
• Paino: 14,2 kg/m2

• Mittatarkka, paksuustoleranssi vain 0,5 mm.
• Koostumus: Portland-sementti, valikoidut mineraalit, 

orgaaniset kuidut (selluloosakuitu), täyteaineet
• Valmistus: levyt valmistetaan Hatschek -menetelmällä 

ja kuivataan autoklaavaamalla

Edut
• Levy asennetaan puskuun ilman erillisiä  

saumanauhoituksia ja kittauksia.
• Nopea ja helppo käsiteltävyys
• Kevytrakenteen edut, rankajako k/k 600 mm.
• Levy voidaan asentaa pystyyn tai vaakaan. 

Ominaisuudet
• Ei reagoi lämpötilojen vaihteluihin
• Veden- ja kosteudenkestävä
• Paloturvallinen
• Hyvä ääneneristävyys
• Iskunkestävä 

Kokemus ja laatu
• Referenssit pisimmältä ajalta Suomessa
• Tehtaalla vankka kokemus Euroopan suurimpana  

kuitusementtivalmistajana.
• Tehtaalla ISO-laatu- ja ympäristösertifikaatit,  

tuotteella CE-merkintä.
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Runkojärjestelmät



24

ML-läppäranka 42/40

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt kpl/
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20200083 ML-läppäranka 42/40 Pituus 2600 mm, leveys 42 mm, korkeus 40 mm 
10/240 kappaletta nipussa

2600 42 40 10 240 A 1,55

20200085 ML-läppäranka 42/40 Pituus 3000 mm, leveys 42 mm, korkeus 40 mm 
10/240 kappaletta nipussa

3000 42 40 10 240 A 1,55

20200081 ML-läppäranka 42/40 määrämitta Pituus määrämitta, leveys 42 mm, kor-
keus 40 mm 10/240 kappaletta nipussa

määrä- 
mitta

42 40 10 240 B 1,55

ML-läppärangat ovat väliseinärungon rakentamiseen tarkoi-
tettuja sekä uudis- että korjausrakentamiseen soveltuvia 
pystyrankoja. Erinomainen ratkaisu asuinrakennuksiin, 
toimistoihin ja julkisiin tiloihin.

Väliseinärangat rullamuovataan 0,56 mm kuumasinki-
tystä teräksestä. Rangoissa olevat läpät tukevat avattuina 
ollessaan sen laippoja, mahdollistaen näin kaapelien 
läpiviennit. Läppien avaaminen tekee rankojen asentami-
sesta helppoa ja auttaa levytyksen ja seinän suoruuden 
varmistamisessa. 

ML-läppäranka

ML-läppäranka 66/40

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt kpl/
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20200094 ML-läppäranka 66/40 Pituus 2600 mm, leveys 66 mm, korkeus 40 mm 
10/160 kappaletta nipussa

2600 66 40 10 160 A 1,77

20200098 ML-läppäranka 66/40 Pituus 2720 mm, leveys 66 mm, korkeus 40 mm 
10/160 kappaletta nipussa

2720 66 40 10 160 A 1,77

20200101 ML-läppäranka 66/40 Pituus 3000 mm, leveys 66 mm, korkeus 40 mm 
10/160 kappaletta nipussa

3000 66 40 10 160 A 1,77

20200105 ML-läppäranka 66/40 Pituus 3300 mm, leveys 66 mm, korkeus 40 mm 
10/160 kappaletta nipussa

3300 66 40 10 160 A 1,77

20200107 ML-läppäranka 66/40 Pituus 3600 mm, leveys 66 mm, korkeus 40 mm 
10/160 kappaletta nipussa

3600 66 40 10 160 A 1,77

20200108 ML-läppäranka 66/40 Pituus 4000 mm, leveys 66 mm, korkeus 40 mm 
10/160 kappaletta nipussa

4000 66 40 10 160 A 1,77

20200091 ML-läppäranka 66/40 määrämitta Pituus määrämitta, leveys 66 mm, kor-
keus 40 mm 10/160 kappaletta nipussa

määrä- 
mitta

66 40 10 160 B 1,77

ML-teräsrankajärjestelmä
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ML-läppäranka 70/40

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt kpl/
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20200110 ML-läppäranka 70/40 määrämitta Pituus määrämitta, leveys 70 mm, kor-
keus 40 mm 10/180 kappaletta nipussa

määrä- 
mitta

70 40 10 180 B 1,82

ML-läppäranka 95/40

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt kpl/
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20200124 ML-läppäranka 95/40 Pituus 2600 mm, leveys 95 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

2600 95 40 10 150 A 2,06

20200126 ML-läppäranka 95/40 Pituus 2720 mm, leveys 95 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

2720 95 40 10 150 A 2,06

20200127 ML-läppäranka 95/40 Pituus 3000 mm, leveys 95 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

3000 95 40 10 150 A 2,06

20200128 ML-läppäranka 95/40 Pituus 3300 mm, leveys 95 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

3300 95 40 10 150 A 2,06

20200129 ML-läppäranka 95/40 Pituus 3600 mm, leveys 95 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

3600 95 40 10 150 A 2,06

20200130 ML-läppäranka 95/40 Pituus 4000 mm, leveys 95 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

4000 95 40 10 150 A 2,06

20200131 ML-läppäranka 95/40 Pituus 4500 mm, leveys 95 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

4500 95 40 10 150 A 2,06

20200132 ML-läppäranka 95/40 Pituus 5000 mm, leveys 95 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

5000 95 40 10 150 A 2,06

20200133 ML-läppäranka 95/40 Pituus 6000 mm, leveys 95 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

6000 95 40 10 150 A 2,06

20200122 ML-läppäranka 95/40 määrämitta Pituus määrämitta, leveys 95 mm, kor-
keus 40 mm 10/150 kappaletta nipussa

määrä- 
mitta

95 40 10 150 B 2,06

ML-läppäranka 120/40

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt kpl/
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20200065 ML-läppäranka 120/40 Pituus 3000 mm, leveys 120 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

3000 120 40 10 150 A 2,30

20200068 ML-läppäranka 120/40 Pituus 4000 mm, leveys 120 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

4000 120 40 10 150 A 2,30

20200070 ML-läppäranka 120/40 Pituus 5000 mm, leveys 120 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

5000 120 40 10 150 A 2,30

20200071 ML-läppäranka 120/40 Pituus 6000 mm, leveys 120 mm, korkeus 40 mm 
10/150 kappaletta nipussa

6000 120 40 10 150 A 2,30

20200061 ML-läppäranka 120/40 määrämitta Pituus määrämitta, leveys 120 mm, 
korkeus 40 mm, 10/150 kappaletta nipussa

määrä-
mitta

120 40 10 150 B 2,30
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Lattia- ja kattokiskot väliseinärungon lattia- ja kattoliitty-
mien toteuttamiseen. Valmistettu 0,56 mm kuumasinkitystä 
teräksestä.

ML-lattia- ja kattokiskot

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt kpl/
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

AT001101 ML-lattia-/kattokisko 42/37 Pituus 3000 mm, leveys 42 mm, korkeus 37 mm 
10/240 kappaletta nipussa

3000 42 37 10 240 A 1,43

AT001106 ML-lattia-/kattokisko 42/55 Pituus 3000 mm, leveys 42 mm, korkeus 55 mm 
8/240 kappaletta nipussa

3000 42 55 8 240 A 1,78

AT001102 ML-lattia-/kattokisko 66/37 Pituus 3000 mm, leveys 66 mm, korkeus 37 mm 
10/180 kappaletta nipussa

3000 66 37 10 180 A 1,67

AT001107 ML-lattia-/kattokisko 66/55 Pituus 3000 mm, leveys 66 mm, korkeus 55 mm 
8/192 kappaletta nipussa

3000 66 55 8 192 A 2,02

AT001305 ML-lattia-/kattokisko 66/140 Pituus 3000 mm, leveys 66 mm, korkeus 140 
mm 1/64 kappaletta nipussa

3000 66 140 1 64 A 4,71

AT001103 ML-lattia-/kattokisko 70/37 Pituus 3000 mm, leveys 70 mm, korkeus 37 mm 
10/180 kappaletta nipussa

3000 70 37 10 180 A 1,70

AT001108 ML-lattia-/kattokisko 70/55 Pituus 3000 mm, leveys 70 mm, korkeus 55 mm 
8/192 kappaletta nipussa

3000 70 55 8 192 A 2,96

AT001104 ML-lattia-/kattokisko 95/37 Pituus 3000 mm, leveys 95 mm, korkeus 37 mm 
10/180 kappaletta nipussa

3000 95 37 10 180 A 1,95

AT001109 ML-lattia-/kattokisko 95/55 Pituus 3000 mm, leveys 95 mm, korkeus 55 mm 
8/144 kappaletta nipussa

3000 95 55 8 144 A 2,30

AT001306 ML-lattia-/kattokisko 95/140 Pituus 3000 mm, leveys 95 mm, korkeus 140 
mm 1/48 kappaletta nipussa

3000 95 140 1 48 A 5,02

AT001105 ML-lattia-/kattokisko 120/37 Pituus 3000 mm, leveys 120 mm, korkeus 37 
mm 10/150 kappaletta nipussa

3000 120 37 10 150 A 2,19

AT001110 ML-lattia-/kattokisko 120/55 Pituus 3000 mm, leveys 120 mm, korkeus 55 
mm 10/100 kappaletta nipussa

3000 120 55 10 100 A 2,54

AT001307 ML-lattia-/kattokisko 120/140 Pituus 3000 mm, leveys 120 mm, korkeus 140 
mm 1/32 kappaletta nipussa

3000 120 140 1 32 A 5,58
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ML-lattia- ja kattokisko SKN

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt Saata-
vuus

Hinta 
€/m

AT001179 ML-lattia-/kattokisko SKN 42/55, PE 3x25 tiivistenauha Pituus 3000 mm, 
leveys 42 mm, korkeus 55 mm

3000 42 55 10 B 2,95

AT001070 ML-lattia-/kattokisko SKN 66/55, PE 3x25 tiivistenauha Pituus 3000 mm, 
leveys 66 mm, korkeus 55 mm

3000 66 55 8 A 2,72

AT001323 ML-lattia-/kattokisko SKN 70/55, PE 3x40 tiivistenauha Pituus 3000 mm, 
leveys 70 mm, korkeus 55 mm

3000 70 55 8 B 2,90

AT001071 ML-lattia-/kattokisko SKN 95/55, PE 3x40 tiivistenauha Pituus 3000 mm, 
leveys 95 mm, korkeus 55 mm

3000 95 55 8 A 3,16

AT001072 ML-lattia-/kattokisko SKN 120/55, PE 3x40 tiivistenauha Pituus 3000 mm, 
leveys 120 mm, korkeus 55 mm

3000 120 55 10 A 3,41

SKN-mallissa tiivistys on toteutettu kiskon pohjassa olevalla 
PE-tiivistenauhalla.

ML-lattia- ja kattokisko SKE

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt Saata-
vuus

Hinta 
€/m

AT001181 ML-lattia-/kattokisko SKE 42/37, EPDM-äänieristysnauha Pituus 3000 mm, 
leveys 70 mm, korkeus 55 mm

3000 42 55 10 B 4,87

AT001076 ML-lattia-/kattokisko SKE 66/55, EPDM-äänieristysnauha Pituus 3000 mm, 
leveys 66 mm, korkeus 55 mm

3000 66 55 8 A 4,69

AT001321 ML-lattia-/kattokisko SKE 70/55, EPDM-äänieristysnauha Pituus 3000 mm, 
leveys 70 mm, korkeus 55 mm

3000 70 55 8 B 4,80

AT001077 ML-lattia-/kattokisko SKE 95/55, EPDM-äänieristysnauha Pituus 3000 mm, 
leveys 95 mm, korkeus 55 mm

3000 95 55 8 A 4,97

AT001078 ML-lattia-/kattokisko SKE 120/55, EPDM-äänieristysnauha Pituus 3000 mm, 
leveys 120 mm, korkeus 55 mm

3000 120 55 10 A 5,21

SKE-mallissa tiivistys on toteutettu kiskon pohjassa olevalla 
EPDM-tiivisteellä.
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ML-lattia- ja kattokisko SKT

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt Saata-
vuus

Hinta 
€/m

AT001183 ML-lattia-/kattokisko SKT 42/55, 2 x EPDM-äänieristysnauha Pituus 3000 
mm, leveys 42 mm, korkeus 55 mm

3000 42 55 10 B 7,49

AT001082 ML-lattia-/kattokisko SKT 66/55, 2 x EPDM-äänieristysnauha Pituus 3000 
mm, leveys 66 mm, korkeus 55 mm

3000 66 55 8 A 7,36

AT001325 ML-lattia-/kattokisko SKT 70/55, 2 x EPDM-äänieristysnauha Pituus 3000 
mm, leveys 70 mm, korkeus 55 mm

3000 70 55 8 B 7,50

AT001083 ML-lattia-/kattokisko SKT 95/55, 2 x EPDM-äänieristysnauha Pituus 3000 
mm, leveys 95 mm, korkeus 55 mm

3000 95 55 8 A 7,64

AT001084 ML-lattia-/kattokisko SKT 120/55, 2 x EPDM-äänieristysnauha Pituus 3000 
mm, leveys 120 mm, korkeus 55 mm

3100 120 55 10 A 7,88

SKT-mallissa tiivistys on toteutettu kiskon pohjassa ja 
sivuilla olevilla EPDM-tiivisteillä.

ML-akustinen jousiranka on tarkoitettu käytettäväksi 
välipohja- ja seinärakenteiden ääneneristävyyden paranta-
miseen. Jousirangan toinen laippa on irti alustarakenteesta. 
Akustiikkaranka muodostaa ääniaallot vaimentavan jousen 
ja parantaa ääneneristävyyttä merkittävästi.

ML-akustisen jousirangan raaka-aine on 0,56 mm  
paksu kuumasinkitty teräs.

ML-akustinen jousiranka

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt kpl/
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

AT000778 Akustinen jousiranka 25/45 Pituus 3600 mm, leveys 45 mm, korkeus 25 mm 3600 45 25 8 512 A 2,76
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Vahvistusrangat ovat erikoisvahvistettuja teräsrankoja, 
jotka on tarkoitettu käytettäväksi erityistä taivutusvastusta 
vaativissa väliseinärakenteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi 
oviaukot ja muut aukotukset, palo-ovien rungot sekä korkeat 
väliseinärakenteet.

Vahvistusrangat rullamuovataan 1,2 mm kuumasinkitystä 
teräksestä.

ML-vahvistusranka FR

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt kpl/
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

AT001111 ML-vahvikeranka FR 66/55 vahvuus 1,2 mm Pituus 4000 mm, leveys 66 mm, 
korkeus 55 mm, 4/120 kappaletta nipussa

4000 66 55 4 120 A 7,95

AT001112 ML-vahvikeranka FR 95/55 vahvuus 1,2 mm Pituus 4000 mm, leveys 95 mm, 
korkeus 55 mm, 4/120 kappaletta nipussa

4000 95 55 4 120 A 9,18

ML-kalustetuet

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Saata-
vuus

Hinta €/
kpl

20990005 Kaappituki KS 0,75 Pituus 2500 mm, leveys 150 mm 2500 150 A 8,27

AT001055 Kaappituki KS 0,7 Pituus 25 m/rulla, leveys 125 mm 25000 125 A 42,90

20990006 Pesuallastuki KS 1,5 Pituus 850 mm, leveys 500 mm 850 500 A 11,60

20990008 Suihkutuki KS 1,0 Pituus 1250 mm, leveys 400 mm 1250 400 A 13,78

Kulmasuojalistat on tarkoitettu väliseinärungon  
kulmasaumojen suojaamiseen.

ML-kulmasuojalistat

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20300013 Kulmasuojalista HS 25/25 AL 0,4 mm Pituus 3000 mm, leveys 25 mm, 
korkeus 25 mm 50 kappaletta nipussa

3000 25 25 50 A 1,16

20300009 Kulmasuojalista HS 29/29 KS 0,55 mm Pituus 3000 mm, leveys 29 mm, 
korkeus 29 mm, 20 kappaletta nipussa

3000 29 29 20 A 2,32
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Tiivistenauhat

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus m/laa-
tikko

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20750001 Tiivistenauha PE 3x25 30 metriä/rulla 30000 25 3 1200 A 0,25

20750002 Tiivistenauha PE 3x40 30 metriä/rulla 30000 40 3 720 A 0,40

20750003 Äänieristysnauha EPDM 10x35 50 m/rll 50000 35 10 50 A 2,15

Palvelutuotteet
Palvelutuotteet

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus m2/pkt m2/lava Saata-
vuus

Hinta €/ 
m2

AT001308 Kivivillaeriste 50x610x1170 1170 610 50 7,14 171,36 A 4,65

AT001309 Kivivillaeriste 66x610x1170 1170 610 66 5,71 137,04 A 5,66

AT001311 Havuvaneri 2400 1200 12 A 10,71

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus Saata-
vuus

Hinta 
€/m

AT001310 Kertopuu 3000 66 39 A 2,75
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ML-GK rangat

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt kpl/
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20600001 GK1-ranka 60/27 KS Pituus 3000 mm, leveys 60 mm, korkeus 27 mm 10/200 
kappaletta nipussa

3000 60 27 10 200 A 1,44

20600002 GK1-ranka 60/27 KS Pituus 4000 mm, leveys 60 mm, korkeus 27 mm 10/200 
kappaletta nipussa

4000 60 27 10 200 A 1,44

GK-kannatinjärjestelmät

ML-GK2-päätelista

Tuotenro Tuotenimi Pituus kpl/pkt kpl/
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20600005 GK2-päätelista KS 0,55 Pituus 3000 mm 3000 20 500 A 0,95

ML-kulmalistat

Tuotenro Tuotenimi Pituus Leveys Korkeus kpl/pkt kpl/
nippu

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20600004 Kulmalista KL 30x40 KS Pituus 3000 mm, leveys 30 mm, korkeus 40 mm 
20/1000 kappaletta nipussa

3000 30 40 20 1000 A 0,96

20600003 Kulmalista KL 50x50 KS Pituus 3000 mm, leveys 50 mm, korkeus 50 mm 
20/1000 kappaletta nipussa

3000 50 50 20 1000 A 1,23
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AH-4/60 Risteyskappale 

Tuotenro Tuotenimi kpl/pkt Saata-
vuus

Hinta €/
kpl

20600033 AH-4/60 Risteyskappale 100 kpl/ltk 100 A 0,32

K01 Jatkoholkki 

Tuotenro Tuotenimi kpl/pkt Saata-
vuus

Hinta €/
kpl

20600035 K01 Jatkoholkki (LV-2/60) 100 kpl/ltk 100 A 0,26

K02 Lukituskappale

Tuotenro Tuotenimi kpl/pkt Saata-
vuus

Hinta €/
kpl

20600034 K02 Lukituskappale (AH-1/60) 250 kpl/ltk 250 A 0,15
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K05 Jousiripustin

Tuotenro Tuotenimi kpl/pkt Saata-
vuus

Hinta €/
kpl

20600036 K05 Jousiripustin (AH-3/60) 100 kpl/ltk 100 A 0,46

Suorakiinnikkeet

Tuotenro Tuotenimi kpl/pkt Saata-
vuus

Hinta €/
kpl

20600037 CD 60 suorakiinnike 100 A 0,29

20600038 CD 120 suorakiinnike 100 A 0,35

Ripustuslangat

Tuotenro Tuotenimi Pituus kpl/pkt Saata-
vuus

Hinta €/
kpl

20600039 Ripustuslanka nro 24 suora 100 kpl/ltk Pituus 250 mm 250 100 A 0,17

20600040 Ripustuslanka nro 24 suora 100 kpl/ltk Pituus 375 mm 375 100 A 0,20

20600041 Ripustuslanka nro 24 suora 100 kpl/ltk Pituus 500 mm 500 100 A 0,29

20600042 Ripustuslanka nro 24 suora 100 kpl/ltk Pituus 750 mm 750 100 A 0,38

20600043 Ripustuslanka nro 24 suora 100 kpl/ltk Pituus 1000 mm 1000 100 A 0,49

20600044 Ripustuslanka nro 24 suora 100 kpl/ltk Pituus 1250 mm 1250 100 A 0,61

20600045 Ripustuslanka nro 24 suora 100 kpl/ltk Pituus 1500 mm 1500 100 A 0,75
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Keski-Suomen Sairaala Nova, Jyväskylä

Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy Valkama
Projektinjohtourakoitsija: SRV Rakennus Oy
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Kohdetarina:  
Keski-Suomen Sairaala Nova
Jyväskylän Kukkumäkeen Keski-Suomen keskussairaalan alueelle 
vuonna 2020 valmistuva Keski-Suomen Sairaala Nova on Suomen 
ensimmäinen 2000-luvulla rakennettava keskussairaala. Sen koko-
naispinta-ala tulee olemaan noin 100 000 brm2. Seitsemään kerrok-
seen sekä kellariin jakautuvat neliöt pitävät sisällään mm. 360 tutki-
mus- ja vastaanottohuonetta, 368 vuodeosastoien sairaan sijaa, 24 
leikkaussalia ja kymmenen synnytyssalia.

 
Suunnitteluyhteistyöllä yksinkertainen ratkaisu osastoivien  
EI60-rakenteiden toteuttamiseen
Sairaala Novan kaikki kevytrakenteiset väliseinät, kuten potilashuoneiden seinät ja käytävät 
on toteutettu Muotolevy Rakennustuotteet Oy:n ML-teräsrangalla ja Siniat-kipsilevyillä.

Väliseinämateriaalien toimittajavalintaan vaikutti keskeisesti Muotolevyn teknisen 
suunnittelupalvelun tarjoama yhteistyö rakenneratkaisuiden suunnittelussa. 
Suunnitteluyhteistyö mahdollisti mm. paloturvallisten yli 5 metriä korkeiden EI60-seinien 
toteuttamisen alkuperäisiä suunnitelmia yksinkertaisemmalla rakenteella. Lopputuloksena 
syntyivät suorituskyvyltään paremmat osastoivat rakenteet, ja samalla mahdollistettiin 
sairaalatarvikkeiden ja -välineiden tukeva kiinnittäminen valmiisiin seinäpintoihin.

- Muotolevyn tarjoama rakenteiden suunnittelupalvelu oli hyvää ja rakenteet saatiin 
yksinkertaistettua. Yhteistyö sujui kaikin puolin hyvin, toteaa Esa Marttila SRV Rakennus 
Oy:stä. 

Muotolevyn suunnittelemassa rakenteessa keskeisessä roolissa ovat LaDura-kipsilevyt. 
Puu- ja lasikuituvahvistetut levyt ovat jopa 70% pintakovempia kuin tavanomaiset kipsilevyt 
ja siten erittäin iskunkestäviä, hyvin ääntä eristäviä ja paloturvallisia.

Väliseinärankana käytettiin Muotolevyn ML-teräsrankajärjestelmää, jonka suunnittelussa on 
panostettu asentamisen helppouteen. Väliseinärangat on varustettu läpillä, jotka hel pot tavat 
väliseinärungon rakentamista ja auttavat varmistamaan levytyksen ja seinän suor uu den. 

- Kävimme rakenteet tarkasti ja yksityiskohtaisesti detaljitasolla läpi yhteistyössä 
Rambollin ja SRV:n kanssa. Lopputuloksena syntyi erittäin hyvä ratkaisu osastoivien 
rakenteiden toteuttamiseen, Muotolevyn tekninen päällikkö Jani Lahtinen kertoo.

Muotolevyn suunnittelupalvelu on ollut työmaan tukena myös rakennusvaiheessa.
- Palvelemme kumppaneitamme läpi projektin ja autamme suunnittelemaan ratkaisut 

asioihin, joita rakentamisen aikana tulee esiin. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat muun 
muassa sairaalalaitteiden kiinnitykset, Lahtinen sanoo.

Röntgentiloihin säteilysuoja yksinkertaisella rakenteella
Sairaala Novan röntgentilat säteilysuojattiin Muotolevy Rakennustuotteiden Siniat X-Ray 
Protect -röntgentilajärjestelmällä.

Siniat X-Ray Protect on turvallinen, nopea ja kustannustehokas ratkaisu säteilysuojauksen 
toteuttamiseen. Yksi lyijylaminoitu 3 mm X-Ray Protect -kipsikartonkilevy tarjoaa 250-300 
mm paksuista betonirakennetta vastaavan säteilysuojauksen.

X-Ray Protect -levyt ovat mekaanisesti erittäin lujia, mikä mahdollistaa raskaiden sairaala-
laitteiden ja -kalusteiden kiinnittämisen levyihin. X-Ray Protect -järjestelmä si säl tää levyjen 
lisäksi itseliimautuvat lyijynauhat väliseinärangan levysaumoja varten sekä läpivientien ja 
rasioiden suojalevyt ja -kotelot.
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Tarkastusluukut
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Tarkastusluukku, neliökaralukolla

Teräksinen pulveripolttomaalattu (valkoinen)  
tarkastusluukku neliökara-salpalukituksella.

Tarkastusluukun koko tarkoittaa asennusaukon kokoa.

Tuotenro Tuotenimi Leveys 
mm

Korkeus 
mm

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20660001 Tarkastusluukku 150x150 mm 150 150 A 13,50

20660002 Tarkastusluukku 200x200 mm 200 200 A 13,80

20660004 Tarkastusluukku 300x300 mm 300 300 A 16,80

20660005 Tarkastusluukku 400x400 mm 400 400 A 22,35

20660006 Tarkastusluukku 500x500 mm 500 500 A 32,70

20660007 Tarkastusluukku 600x600 mm 600 600 A 36,75

20660017 Neliökara-avain tarkastusluukulle A 0,90

Tarkastusluukku, Snap Lock

Teräksinen pulveripolttomaalattu (valkoinen)  
tarkastusluukku Snap Lock -painomekanismilla.

Tarkastusluukun koko tarkoittaa asennusaukon kokoa.

Tuotenro Tuotenimi Leveys 
mm

Korkeus 
mm

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20661000 Tarkastusluukku, Snap Lock 200x200 mm 200 200 A 27,60

20661001 Tarkastusluukku, Snap Lock 300x300 mm 300 300 A 33,90

20661002 Tarkastusluukku, Snap Lock 400x400 mm 400 400 A 36,90

20661003 Tarkastusluukku, Snap Lock 500x500 mm 500 500 A 52,50

20661004 Tarkastusluukku, Snap Lock 600x600 mm 600 600 A 60,00
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Hiussaumaluukku

Erittäin huomaamattomat Snap Lock -painomekanismilla 
toimivat hiussaumaluukut. Luukun kannessa ei ole näkyviä 
ruuvinkantoja, joten niitä ei tarvitse tasoittaa ennen maala-
usta. Hiussaumaluukut on saatavilla myös neliökara-salpa-
lukituksella.

Tuotenro Tuotenimi Leveys 
mm

Korkeus 
mm

Asennusaukon 
koko mm

Saata-
vuus

Hinta €/m

20662000 Hiussaumaluukku 200x200 mm 200 200 205x205 mm A 37,50

20662001 Hiussaumaluukku 300x300 mm 300 300 305x305 mm A 43,50

20662002 Hiussaumaluukku 400x400 mm 400 400 405x405 mm A 49,50

20662003 Hiussaumaluukku 500x500 mm 500 500 505x505 mm A 54,00

20662004 Hiussaumaluukku 600x600 mm 600 600 605x605 mm A 63,00

Paloluukku EI30

Tyyppihyväksytty EI30 paloluukku salpalukituksella. 
Luukun pinta on valkoinen (RAL 9010).

Tarkastusluukun koko tarkoittaa asennusaukon kokoa.

Tuotenro Tuotenimi Leveys 
mm

Korkeus 
mm

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

70020002 Paloluukku EI30 200x200 mm 200 200 A 60,30

20670008 Paloluukku EI30 300x300 mm 300 300 A 85,50

20670009 Paloluukku EI30 400x400 mm 400 400 A 116,70

20670010 Paloluukku EI30 500x500 mm 500 500 A 144,63

20670011 Paloluukku EI30 600x600 mm 600 600 A 171,12
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Peitelevyt

Molemmilta puolilta valkoiseksi (RAL 9010) pulverimaalattu 
peitelevy. Paksuus 0,9 mm.

Tuotenro Tuotenimi Leveys 
mm

Korkeus 
mm

Saata-
vuus

Hinta 
€/m

20650069 Peitelevy 260x260 mm 260 260 A 8,40

20650070 Peitelevy 360x360 mm 360 360 A 21,30

20650071 Peitelevy 460x460 mm 460 460 A 27,00
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Equitone-julkisivulevyt
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Equitone-julkisivulevyt
Julkisivumateriaali arkkitehdeiltä arkkitehdeille

Jokainen Equitone-julkisivulevy on ainutlaatuinen – läpivärjättyjen kuitusementti-
levyjen tekstuuri huokuu aitoutta ja puhtautta.

Equitone-levyt tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet julkisivuverhouksen 
suunnitteluun. Levyt ovat saatavilla lukuisissa eri väreissä sekä ovat helposti muun-
neltavissa eri muotoihin ja kokoihin. 

Equitone-kuitusementti valmistetaan sementistä, kuiduista ja mineraaleista. Se on 
luonnonmukainen julkisivumateriaali, jonka aitoudesta voi olla ylpeä. 

Kuitusementti on sekä esteettisesti että fyysisesti erinomainen julkisivuverhous-
materiaali Pohjoismaiden vaihteleviin olosuhteisiin. Helppohoitoiset, veden- ja 
pakkasenkestävät levyt säilyttävät muotonsa kelistä riippumatta – polttavissa hel-
teissä ja paukkupakkasissa. Ne ovat lisäksi helppohoitoisia, säästävät ympäristöä ja 
erinomaisin paloa hidastavin ominaisuuksin (A2-s1, d0) varustettuja.

Kuitusementti on myös nykyaikainen, kestävää kehitystä tukeva ja ympäristöä 
säästävä julkisivumateriaali. Equitone-julkisivulevyjen käyttöikä on yli 50 vuotta 
kaikkein vaativimmissakin ympäristöissä. 

Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot
Equitone-levyt voi kiinnittää mekaanisesti ruuveilla puu- tai teräsrankaan sekä nii-
teillä puu-, teräs- tai alumiinirankaan. Mikäli kiinnitys halutaan toteuttaa ilman nä-
kyviä kiinnikkeitä, voidaan julkisivulevyt kiinnittää mekaanisella piilokiinnityksellä.
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Tectiva
Aitoa ilmeikkyyttä

Rakenteeltaan ilmeikkäät, läpivärjätyt ja läpinäkyvällä kyl-
lästeellä viimeistellyt Equitone Tectiva -julkisivulevyt antavat 
rakennukselle selkeän ja miellyttävän ilmeen. Ne mahdollistavat 
persoonallisetkin suunnitteluratkaisut – levyillä voidaan luoda 
erilaisia toteutuksia hienostuneesta karheaan.

Natura
Kaunista luonnollisuutta

Equitone Natura -julkisivulevyn kaunis ja luonnollinen pinta 
antaa tyylikkään ilmeen niin asuin-, liike- kuin teollisuusraken-
nuksillekin. Kuitusementistä valmistettujen levyjen matriisi on 
selvästi, mutta hienostuneesti näkyvillä läpivärjätyissä ja läpi-
kuultavalla pinnoitteella viimeistellyissä levyissä.

Natura -levy on nykyaikainen ja esteettisiltä sekä fyysisiltä omi-
naisuuksiltaan erinomainen julkisivuratkaisu. Luonnollisuus, 
miellyttävät värit ja moderni muotoilu takaavat viimeistellyn, 
näyttävän ja yhtenäisen lopputuloksen.

Natura-levyt ovat saatavilla myös ”PRO”-antigraffitipinnoitteella.
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Pictura
Kestävää tyylikkyyttä

Equitone Pictura -julkisivulevyjen sileä mattapinta antaa raken-
nukselle tyylikkään, arkkitehtonisesti korkeatasoisen ilmeen. 
Laajan väriskaalan ansiosta Picturalla voidaan luoda yksilölli-
nen julkisivu mitä erilaisimmille asuin-, liike- ja teollisuusraken-
nuksille. Levyjä voidaan myös käyttää pelkistettyjen ja tyylikkäi-
den korostusten toteuttamiseen.

Natura Pro
Luonnollista kestävyyttä

Natura Pro -levyjen eläväinen ilme sointuu hyvin yhteen esimer-
kiksi tiilen, betonin ja puun kanssa. Laajan värivalikoiman an-
siosta levyistä voidaan muodostaa harmonisia värisommitelmia 
tai luoda rohkeita kontrasteja. Natura Pro -levyt viimeistellään 
antigraffitipinnoitteella, minkä ansiosta ne on helppo puhdistaa 
mahdollisten ilkivallantekojen jälkeen.
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Linea
Moniulotteista vivahteikkuutta

3D-muotoiltu Equitone Linea -julkisivulevy leikittelee valoilla ja 
varjoilla. Levyn lineaarinen kohokuviointi antaa rakennukselle 
täysin uniikin ja vivahteikkaan ilmeen. Kun auringon suunta 
vaihtuu päivän kuluessa, muuttuu myös julkisivuun kohdistu-
van valon määrä ja kulma. Linean moniulotteisen muotoilun 
ansiosta rakennuksen julkisivu näyttää erilaiselta eri vuoro-
kaudenaikoina.

Textura
Luonnetta pintoihin

Equitone Textura on ruiskumaalattu kuitusementistä valmis-
tettu julkisivulevy. Valkoiset, mustat ja harmaat sävyt tarjoavat 
suunnittelijalle harmonisen väripaletin. Texturan pinnoitteissa 
käytettävät sävyt ovat ympäristöystävällisiä ja UV-säteilyä 
kestäviä, minkä ansiosta värisävyt säilyvät läpi vuosikymmen-
ten. Textura-levyn strukturoitu, rakeinen pinta hylkii vettä ja 
likaa, pitäen julkisivun pinnan puhtaana ja antaen hyvän suojan 
naarmuuntumista vastaan.

LT60

Varjoefekti:

Klo 8.00 Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 11.00 Klo 12.00
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Muotolevyn Equitone-tiimi 
rakentajan tukena
Julkisivuasiantuntijoillamme on vuosien kokemus levytettyjen julkisivujen ja tuulettuvien  
julkisivurakenteiden toteuttamisesta. Autamme mielellämme rakentajia toteuttamaan näyttäviä, 
kestäviä ja kokonaistaloudellisia julkisivuja.

Yksityiskohtaiset tarjoukset
Equitone-julkisivulevyjä tarjotessamme sisällytämme do-
kumentteihin yksityiskohtaisesti kaikki julkisivutoimituksen 
kustannukset, jotka vaikuttavat julkisivuverhouksen todelli-
seen neliöhintaan.

Julkisivulevyjen hinnan lisäksi kokonaiskustannukseen vai-
kuttavat esimerkiksi rankamateriaali, kiinnitysmenetelmä, 
levyjen esivalmistelu (sahaus ja esirei’itys), rahti ja mahdolli-
sesti purkukaluston toimittaminen työmaalle.

Koska sisällytämme nämä kaikki tarjouksiimme, saa tilaaja 
meiltä tarkan tiedon valmiin julkisivuverhouksen todellisista 
kustannuksista. 

Sahauspalvelun avulla levyt työmaalle  
asennusvalmiina
Equitone-julkisivulevyt on mahdollista tilata työmaalle asennus-
valmiina, jolloin työmaalla tehtäväksi jää pelkkä asennus. 

Sahauspalvelumme työstää kaikki levyt haluttuihin mittoihin 
millin tarkasti ja varmistaa, että ruuvinreiät tulevat varmasti 
suoriin linjoihin. Valmiiksi työstettyjen levyjen asentaminen on 
helpompaa ja nopeampaa, eikä tilaajan tarvitse sitoa resursseja 
hukka palojen siirtelyyn ja kuljettamiseen pois työmaalta.

Mikäli levymittoja ei ole mahdollista ottaa etukäteen koko julki-
sivusta, on vaihtoehtona myös hybridimalli. Tällöin valmiiksi mi-
toitetut levyt voi tilata siltä osin kuin mahdollista ja täysimittaiset 
levyt työmaalla työstettäväksi julkisivun muita osia varten. 

Valikoimastamme löytyvät myös laadukkaat Equitone-levyjen 
työstämiseen soveltuvat sahan-, poran- ja pistosahanterät, joilla 
levyjen käsittely onnistuu siististi ja sujuvasti myös työmaalla. 
Tarvikevalikoimamme sisältää myös kaikille alustoille – puu-, 
teräs- ja alumiinirangoille – levysävyjen mukaan maalatut ruuvit 
ja niitit sekä muut asentamista helpottavat työkalut.

Yksityiskohtaisen tarjouksen avulla:
• saadaan selville julkisivuverhouksen todelliset 

kokonais kustannukset, jolloin hankkeen budjetointi 
on helpompaa

• piilokuluja tai yllätyskustannuksia ei tule
• tarjouksen yksityiskohtien ja lisätietojen selvittelyyn ei 

tarvitse käyttää aikaa.
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Julkisivulevyjen kiinnitysjärjestelmät
Julkisivulevyjen kiinnittämiseen on useita me-
netelmiä, joista voi valita suunnitellun esteetti-
sen ilmeen ja budjetin mukaisen vaihtoehdon. 

Equitone-julkisivulevyt voi kiinnittää ruuveilla puu- ja teräsran-
kaan ja niiteillä puu-, teräs- ja alumiinirankaan. 

Levyt voidaan kiinnittää myös mekaanisella piilokiinnitysmentel-
mällä. Piilokiinnitys tekee rakennuksesta arvokkaan ja tyylikkään 
näköisen, kun julkisivupinta on yhtenäinen ja harmoninen, eivät-
kä kiinnikkeet ole näkyvissä.

Ruuvikiinnitys
• Hyväksi todettu ja suosittu kiinnitystapa
• Soveltuu erityisen hyvin korkealla sijait-

seviin kohteisiin, joissa ruuvinkannat 
eivät erotu

• Näkyviä ruuvinkantoja voi käyttää myös 
suunniteltuna tehokeinona

Niittikiinnitys
• Ruuvikiinnituksen vaihtoehdoksi 

noussut kestävä mekaaninen kiinnitys-
menetelmä

• Ei jää levystä koholle kuten ruuvin-
kannat, joten lopputulos on esteettinen

Mekaaninen piilokiinnitys
• Yhtä kestävä kuin näkyvillä kiinnikkeillä 

toteutettu kiinnitys
• Esteettinen ja arvokkaan näköinen julki-

sivu ilman näkyviä kiinnikkeitä
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Haukilahdessa otettiin käyttöön vuonna 2019 uusi päiväkoti, jon-
ka kanssa samoissa tiloissa toimii myös kirjaston lähipalvelupiste. 
Käyttäjäkunnaltaan ja tarpeiltaan varsin erilaiset toiminnalliset 
osiot saatiin toimimaan yhteen kekseliäällä suunnittelulla.

Kaksikerroksinen rakennus on kokonaispinta-alaltaan 2200 neliö-
tä ja siinä on tilat seitsemälle päiväkotiryhmälle isoine monitoi-
misaleineen ja leikkihuoneineen. Lisäksi rakennus pitää sisällään 
Haukilahden kirjaston sekä avoimen päiväkoti Kaislikon tilat.

Kolme siipeä kolmelle käyttäjäryhmälle
Rakennuksen suunnittelu käynnistyi Espoon kaupungin sekä 
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkaman kanssa hankesuunni-
telman ja yhteisen toteutussuunnittelun kautta vuonna 2016.

Rakennus sai jo luonnosvaiheessa omaleimaisen kolmesakaraisen 
muotonsa käytännön sanelemana. Päiväkodin tontilla tuli käy-
tännöllisesti ja turvallisesti mahdollistaa kolme eri päätoimintoa: 
päiväkodin käyttäjien tuominen ja hakeminen, kirjaston ja  
 
iltakäyttäjien liikenne sekä päiväkodin huolto- ja toimitusliikenne 
raskaammalla kalustolla. Vaikealta kuulostava lähtötilanne sai 
erittäin toimivan toteutuksen.

– Siitä syntyi kolmisakarainen rakennus, joka itsessään hyvin 
luontevasti jakaa nämä toiminnallisuudet kolmelle erilaiselle 
käytölle, arkkitehti ja kohteen pääsuunnittelija Tarmo Peltonen 
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkamasta kertoo.

Kohdetarina: Haukilahden päiväkoti
Haukilahden päiväkodin kaunis ja leikkisä julkisivu syntyy korkeista epäsymmetrisistä 
leikkauksista sekä puupintojen ja Equitone Tectiva -julkisivulevyjen harmonisesta 
yhteensopivuudesta.



49

Haukilahden päiväkoti, Espoo

Valmistumisvuosi: 2019
Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama
Urakoitsija: Tricon Oy
Sijainti: Haukilahti, Espoo
Julkisivumateriaali: Tectiva 
Värisävy: TE30
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Samalla tontilla sijaitsi aiempi Haukilahden päiväkoti, joka puret-
tiin uuden rakennuksen tieltä. Asemakaavamuutoksessa tontin 
eteläpuolella ollut puistoalue liitettiin päiväkodin tonttiin, jolloin 
saatiin enemmän tilaa itse rakennusta, parkkipaikkoja ja päiväko-
din leikkipihaa varten.

Vaalea rakennus kutsuu leikkimään
Rakennus näyttää kauniilta ja leikkisältä. Sen julkisivussa on kor-
keita, epäsymmetrisiä leikkauksia, jotka tuovat iloa rakennuksen 
ilmeeseen. On helppoa hahmottaa, että rakennus on päiväkoti. 
Tämä oli myös arkkitehtien tarkoituksena.

– On tärkeää etenkin päiväkodille, että rakennus on kaupun-
kiympäristössä tunnistettava ja että sillä on oma luonne. Näin 
lapset tunnistavat oman päiväkotinsa jo kaukaa ja kokevat siihen 
rakennukseen liittyen positiivisia mielleyhtymiä. Toisaalta raken-
nuksen ulkonäön suunnittelu on tasapainoilua, sillä rakennuksen 
tulee olla edustava ja näyttävä osa ympäristöään, mutta sen tulee 
kuitenkin sopia ympäristöönsä ja kaupunkikuvaan, arkkitehti 
Peltonen punnitsee.

Rakennuksen julkisivu on päämateriaaliltaan Sioo:x-puunsuoja- 
aineella käsiteltyä puuta. Tämä harmaannuttaa puujulkisivun 
hopeanharmaaksi tulevina vuosina. Kuulaan puuverhoilun pariksi 
valittiin keltainen Equitone Tectiva -julkisivulevy, joka kattaa 
rakennuksen kaikki katettujen sisäänkäyntien julkisivut.
 
Julkisivulevy puun lopullisen  
värisävyn mukaan
Equitone-kuitusementtilevyn värivalinnassa oli arkkitehdeille 
tavallista enemmän työtä ja tarkkuutta, sillä värejä ei päästy 
täsmäämään suoraan puumateriaalin kanssa. Puunsuoja-aine 
harmaannuttaa puun lopulliseen hopeiseen sävyynsä vasta tule-
vien vuosien aikana, joten keltainen julkisivulevy on rakennuksen 
valmistuttua ollut melko lähellä puun sävyä. Vasta vähitellen 
arkkitehtien visioima väriyhdistelmä paljastuu puun muuttaessa 
väriään.

Equitone-julkisivulevyt ovat arkkitehdeille tuttuja entuudestaan,  
joten levyvalinta oli heille helppo.

– Equitone oli meille tuttu ja turvallinen valinta. Palamaton kuitu-
sementtilevy paransi rakennuksen paloturvallisuutta, kun sisempi 
osa verhoiltiin kokonaan palamattomalla tuotteella. Näillä tuot-
teilla voidaan myös aika pienillä kustannuksilla tehdä mielenkiin-
toista julkisivua ja antaa muotoa ilman että se on kohtuuttoman 
kallista, arkkitehti Peltonen kertaa kokemuksiaan Equitonesta.

Rakennus on saanut paljon positiivista palautetta käyttäjiltä ja 
tilaajalta. Se on ulkonäöltään mielenkiintoinen ja luo toimivan 
kokonaisuuden tontille, jolla on paljon erilaista aktiivikäyttöä 
päivän aikana.
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ML-EI30 Parvekeväliseinä
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ML-EI30 Parvekeväliseinä
Palomääräykset täyttävä kokonaisrakenne parvekeväliseinän toteuttamiseen

ML-EI30 Parvekeväliseinä on tuulettuvaan rakenteeseen perustu-
va EI30-paloluokiteltu järjestelmä parvekkeiden välisten seinien 
toteuttamiseen.

Järjestelmän tekniset ratkaisut mahdollistavat parvekeväliseinän 
levyttämisen samalla Equitone-julkisivumateriaalilla muiden 
julkisivupintojen kanssa, mikä tekee rakennuksen ulkokuoresta 
harmonisen ja yhtenäisen. Työmaalla parvekeväliseinäjärjestel-
män asentaminen on helppoa. 

Rakenteen osat toimitetaan esivalmisteltuina, pystyrangat kisko-
pareiksi kiinnitettyinä ja palotiivisteet asennettuina. ML-EI30 
Parvekeväliseinä voidaan asentaa missä tahansa sääolosuh-
teissa, sillä rakenteen kaikki materiaalit kestävät erinomaisesti 
kosteutta.

ML-EI30 Parvekeväliseinä on ainutlaatuinen tutkittu ja testattu 
väliseinäjärjestelmä, josta on jätetty patenttihakemus.

ML-EI30 Parveke- 
väliseinä on ainut-

laatuinen tutkittu ja 
testattu väliseinä- 

järjestelmä.

Käyttäytyminen palotilanteessa
Palotilanteessa ML-EI30 Parvekeväliseinän tekniset ratkaisut 
pysäyttävät palon etenemisen. Paisuva palonauha sulkee tuule-
tusraon palonpuoleisessa rungossa ylä- ja alakiskon kohdalta, 
jolloin palon eteneminen hidastuu. Samaan aikaan seinän toisella 
puolella oleva tuuletusrako jäähdyttää rakennetta.

Palon edetessä toisenkin puolen paisuvat palotiivisteet sulkevat 
tuuletusraon ja hidastavat palon etenemistä.

Tuulettuva rakenne ja kosteutta kestävät  
materiaalit
ML-EI30 Parvekeväliseinä perustuu tuulettuvaan rakenteeseen. 
Ilma virtaa vapaasti julkisivulevyn takana, jolloin rakenteet 
pysyvät kuivina ja terveinä. Tuulettuva rakenne myös parantaa 
parvekeväliseinän paloa hidastavia ominaisuuksia.

Kaikki parvekeväliseinärakenteen materiaalit kestävät erin-
omaisesti kosteutta, joten seinä voidaan asentaa missä tahansa 
sääolosuhteissa. Rakenteen osat toimitetaan työmaalle esival-
misteltuina, pystytolpat rankapareiksi kiinnitettyinä ja palotiivis-
teet asennettuna.
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Toteutusvalmiit suunnitelmat helposti

Rakenteen tarjoamiseksi Muotolevy  
tarvitsee vain seuraavat tiedot:
•  rakenteen korkeus (maksimikorkeus 4,5 metriä)
•  rakenteen leveys
•  julkisivulevytyksen haluttu levyjako.

Toimitussisältö
• Palotiivisteelliset ylä- ja alakiskot
•  Palotiivisteelliset pystyrankaparit
• Equitone-julkisivulevyt esirei’itettyinä
• Siniat Weather Defence -levyt
•  Väliprofiilit
• Levyniitit

Tekniset tiedot
• Valmis seinäpaksuus 126 mm
•  Paloluokka EI30
• Seinän maksimikorkeus 4,5 m
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Tonality-julkisivulaatat
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Tonality – Keraamiset julkisivulaatat
Tonality-julkisivulaatat luovat julkisivulle ainutlaatuisen, luonnollisen kauniin  
ilmeen ja sulauttavat rakennuksen harmonisesti ympäristöönsä.
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Tonality-laatat ovat korkealaatuisesta saksalaisesta savesta val-
mistettuja, 1200 °C lämpötilassa KERALIS-polttoprosessilla tiiviiksi 
poltettuja keraamisia julkisivulaattoja.

Kestävät, paloturvalliset ja helposti asennettavat julkisivulaatat 
tarjoavat mahdollisuuden ainutlaatuisten, läpi rakennuksen 
elinkaaren suunnitellun ilmeensä säilyttävien julkisivujen suun-
nitteluun. 50 vakioväriä, seitsemän pintavaihtoehtoa ja kattavat 
mitoitusvariaatiot varmistavat suunnittelijan vision toteutumisen.

Julkisivulaattojen valmistukseen käytettävä savi on peräisin Sak-
san Westerwaldissa sijaitsevasta yhdestä Euroopan suurimmista ja 
laadukkaimmista saviesiintymistä. Materiaalinlähteen välittömäs-
sä läheisyydessä sijaitsevalla Tonalityn tehtaalla tästä laatusaves-
ta syntyy korkealaatuisia keraamisia julkisivulaattoja. Tehtaalla on 
peräti 150 vuoden perinne keraamisten tuotteiden valmistuksesta, 
ja julkisivulaattoja siellä on valmistettu vuodesta 2004 lähtien.

Tonality on erittäin paloturvallinen julkisivuverhousmateriaali 
osana tuulettuvaa julkisivurakennetta. 

Palamaton julkisivulaatta ja alumiininen julkisivuranka tukevat 
erinomaisesti rakennuksen muuta palosuojausta. Tonality-julkisi-
vulaatoilla on standardin EN 13501-1 mukainen A1 paloluokitus. 

Lujatekoinen yksikerroksinen julkisivulaatta tekee julkisivusta 
kestävän, kustannustehokkaan ja turvallisen.



58

Värit
Tonalityn värit ja -rakenteet tarjoavat julkisivusuunnitteluun yli 50 erilaista lähtökohtaa 
– ja tarvittaessa myös erikoisvärejä on saatavilla. Tonality-laatat säilyttävät värisävynsä 
muuttumattomina vuosikymmenten ajan.

Tonality Brick RedTonality Natur

Tonality Nuance

Tonality Siena

Tonality Noblesse
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Pinnat
Erottuvat pintastruktuurit ovat Tonalityn erikoisosaamista. Laatat valmistetaan 
keraamisella KERALIS-polttoprosessilla, jonka ansiosta laatoista tulee ennen-
näkemättömän tasaisia, sileitä ja tiheäpintaisia.

AaltoilevaSileäRaidat, vaakasuuntaiset pintaurat

Nauhoitettu, vaakaurat Moniuriettu, epäsäännöllinen 
vaakauritus

Yksinauhainen vaakauraPintauritettu

Suunnittelunvapaus alkaa laattojen mittojen ja muotojen 
vapaasta suunnittelusta. Tonality-laatat tekevät visioista 
totta. Laatat valmistetaan mittatilaustyönä millimetrin-
tarkkuudella oikean mittaisina 150 x 300 mm laattakoosta 
aina 600 x 2000 mm mittaan saakka.

Vakiomitat
Laatan korkeus (mm) | Laatan leveys min. – max. (mm)
(Huom. Laatoituksen tarkka pysty- ja vaakaetenemä  
riippuu valitusta asennustavasta sekä saumaprofiilista.)

150 | 300 – 900
175 | 300 – 900
200 | 300 – 1600
225 | 350 – 1600
250 | 375 – 1600
300 | 450 – 1600
400 | 600 – 1600

Erikoismitat
Suuremmat mitat ovat mahdollisia erillistilauksesta aina  
600 x 2000 mm asti.

Mitat ja muodot
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Kiinnitysjärjestelmät

Tonality-julkisivulaatat kiinnitetään julkisivurankaan mekaanisella piilokiin-
nityksellä. Menetelmä mahdollistaa julkisivulaatoituksen vapaan suunnitte-
lun – asentaminen onnistuu yhtä helposti ja turvallisesti laattojen koosta ja 
muodosta riippumatta.

Tonality-laattojen taustoissa on kannakkeet, joista laatat ripustetaan kiinni 
julkisivurankaan. Kiinnikkeet eivät näy valmiista julkisivusta. Piilokiinnityksen 
ansiosta valmiista seinäpinnasta tulee tyylikkään yhtenäinen – kaikki näkyvä 
pinta on suunnittelijan vision mukaista harmonisen kaunista julkisivulaatoi-
tusta ilman näkyviä kiinnikkeitä.

Kiinnitysmenetelmä tarjoaa joustavuutta myös asennukseen. Julkisivuver-
houksen asentamisessa voidaan edetä ylhäältä alaspäin, alhaalta ylöspäin, 
vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Kaikissa vaihtoehdoissa laatat 
on helppo asemoida oikeille paikoilleen – myös silloin, jos yksittäinen laatta 
olisi joskus valmistumisen jälkeen tarpeen vaihtaa toiseen.

Tonality-julkisivulaattojen taustaan on profiloitu kiinnitysurat, joista laatat 
lukittuvat julkisivurangan patentoituihin alumiiniprofiileihin. Laattojenväliset 
pystysaumat viimeistellään alumiiniprofiileilla. 

Tonality-julkisivulaatat ja kiinnitysjärjestelmät soveltuvat käytettäväksi sekä 
julkisivuissa että sisätiloissa kaikenkokoisissa ja -tyyppisissä rakennuksissa. 
Laattoja voidaan käyttää myös alakattojen verhoiluun. 

Tonality-kiinnitysprofiilit ovat BAS- ja ADS-kiinnitysjärjestelmät.
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Eclisse-liukuovet
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Eclisse-liukuovet
Modernit ja näyttävät seinän sisään liukuvat Eclisse-liukuovet avaavat uusia mahdollisuuksia 
sisustamiseen. Osaksi väliseinää rakennettava liukuovikehys vapauttaa tilaa hyötykäyttöön ja lisää 
avaruuden tuntua.

Eclisse-liukuoviratkaisut on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä 
arkkitehtien, asentajien ja ovien käyttäjien kanssa. Yhteistyön 
tuloksena on syntynyt näyttävä, moderni ja erittäin laadukas 
tuoteperhe, joka tarjoaa edistyksellisiä mahdollisuuksia tilojen 
suunnitteluun sekä erinomaisen käyttökokemuksen.

Paras käyttökokemus
Markkinoilla on monia erilaisia osaksi väliseinärunkoa raken-
nettavia liukuoviratkaisuja. Niiden toimintaidea on sama, mutta 
teknisessä toteutuksessa on eroja.

Eclisse Pocket Door – Enemmän kuin väliovi
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Säädettävä, luotettava ja modernisti viimeistelty 
kokonaisuus
Eclisse-liukuoven ovilehti on varustettu päätyvetimellä ja oven 
syvyys voidaan säätää toiveiden mukaisesti; ovilevy voidaan aset-
taa menemään suljettaessa kokonaan seinän sisään tai jäämään 
halutulta osin näkyviin. Ovilevyn liukusyvyyden säätäminen onnis-
tuu helposti liukukiskossa olevan säätimen avulla. Säätäminen ei 
edellytä ovilehden tai liukukiskon irrottamista.

Eclisse-liukuovijärjestelmä on varustettu nukkaharja- ja kumitiivis-
tein, jotka varmistavat oven hiljaisen sulkeutumisen.

Eclisse tarjoaa laadukkaan ja luotettavan käyttökokemuksen sekä 
visuaalisesti näyttävän modernisti viimeistellyn liukuoviratkaisun. 

Testatusti kestävä ja hyvin ääntä eristävä liukuovi
Eclissen runkomekanismilla, liukukiskolla ja pyörästöllä on 12 
vuoden takuu. Pyörästö on läpäissyt 30 vuoden käyttöä vastaa-
van 100 000 avauskerran testin (UNI EN 1527) ja runkomekanismi 
ruostumattomuustestin 240 tuntia kestävässä suolaspray-testissä 
(kosteusprosentti 95%, C.S.I) sekä iskunkestävyystestin (UNI EN 
1629:2000).

Eclisse-liukuovijärjestelmän vakiomalliston mitattu saavutettu 
äänieristys on Rw 22 dB.

Eclissestä on saatavana myös äänieristettyjen liukuovien dB-mal-
listo, jonka mallit saavuttavat Rw 25, 30 ja 37 dB-äänieristyksen.

Patentoitu irrotettava liukukisko
Eclisse-liukuovijärjestelmän liukukisko on tarvittaessa irrotettavis-
sa ilman, että väliseinää tarvitsee purkaa. Patentoitu kiskoratkaisu 
on valmistettu alumiinista. 

Irrotettava liukukisko mahdollistaa kehysjärjestelmän huoltami-
sen ja auttaa varmistamaan, että Eclisse säilyy uudenveroisena 
läpi vuosikymmenten.

Sujuva asennus
Eclisse-ratkaisussa liukuovirunko kasataan ensin valmiiksi ja 
asennetaan koottuna seinärunkoon. Eclisse-kehys voidaan myös 
tilata esikasattuna.

Kulkuaukossa oleva asennusaikainen tuki helpottaa asentamista, 
eikä Eclisse-ratkaisu sisällä asennusvaiheessa liikkuvia osia.

Eclisse-toimitus sisältää tuotteeseen suunnitellut ja viimeistellut 
karmit, jotka asennetaan paikalleen sisustusvaiheessa. Näkyvät 
osat eivät pääse kolhiintumaan muiden jäljellä olevien rakennus-
vaiheiden aikana. Myös Eclisse-oven alaohjain asennetaan vasta 
sisustusvaiheessa, mikä mahdollistaa korkeuden säätämisen 
tarvittaessa.

Eclisse-toimitus sisältää selkeät asennusohjeet, ja asiakaspalvelu 
on rakentajan tukena antaen tarvittaessa lisäohjeita.

Laadukkaat ja viimeistellyt ovilehdet

Eclissen ovilehtivalikoima koostuu laadukkaista ja kestävis-
tä massiivirakenteisista ovista. Oven alaura on päällystetty 
alumiinilla, mikä varmistaa oven pehmeän ja tasaisen liu’un. 
Ovilevyihin on mahdollista kiinnittää Eclisse wc-lukko.

Ovimallisto sisältää massiivirakenteiset puuovet maalattuna 
haluttuun sävyyn, puuviiluilla sekä laminaatti vaihtoehdoilla. 
Mallistossa on myös lasiaukolliset ja täyslasiovet.
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Vakiotuotteet

Lisävarusteet

Softclose 1-way
Ovea suljettaessa pysäytin ottaa oven vastaan ja vie sen kiinni- 
asentoon hitaasti ja pehmeästi.

Softclose 2-way
Pysäytin pehmentää oven liukua sekä suljettaessa että avattaessa.

Eclisse Single

Kulkuaukko Kehyksen koko

Tuotenro Tuotenimi Runko-
paksuus

Valmis 
seinä-

paksuus

Leveys Korkeus Leveys Korkeus Ovilehti Saata-
vuus

Hinta/
kpl

20700600 Eclisse Single 600 1S -paketti 600 x 2030 mm, 
kehys TH66 / 92, esikasattu

66 92 600 2030 1288 2120 1S,  
valkoinen

A 594,00

20700700 Eclisse Single 700 1S -paketti 700 x 2030 mm, 
kehys TH66 / 92, esikasattu

66 92 700 2030 1488 2120 1S,  
valkoinen

A 594,00

20700800 Eclisse Single 800 1S -paketti 800 x 2030 mm, 
kehys TH66 / 92, esikasattu

66 92 800 2030 1688 2120 1S,  
valkoinen

A 630,00

20700900 Eclisse Single 900 1S -paketti 900 x 2030 mm, 
kehys TH66 / 92, esikasattu

66 92 900 2030 1888 2120 1S,  
valkoinen

A 630,00

20701000 Eclisse Single 1000 1S -paketti 1000 x 2030 mm, 
kehys TH66 / 92, esikasattu

66 92 1000 2030 2088 2120 1S,  
valkoinen

A 690,00

20701100 Eclisse Single 1100 1S -paketti 1100 x 2030 mm, 
kehys TH66 / 92, esikasattu

66 92 1100 2030 2288 2120 1S,  
valkoinen

A 705,00

20701200 Eclisse Single 1200 1S -paketti 1200 x 2030 mm, 
kehys TH66 / 92, esikasattu

66 92 1200 2030 2488 2120 1S,  
valkoinen

A 705,00

Uutuus! Softclose 1-way + push & pull-pomppumekanismi
Ovea suljettaessa ovi pompautetaan esiin seinän sisältä. Oven 
sulkeutuessa pysäytin ottaa oven vastaan ja vie sen pehmeästi 
kiinni-asentoon. 

Syncro
Pariliukuoven molemmat ovilevyt avautuvat ja sulkeutuvat yhtä-
aikaisesti ja tasaisesti vain yhtä ovea liikutettaessa. Syncro-lisäva-
ruste sisältää myös Soft Close -pysäyttimet.

Karmit  
(ei sisällä peitelistoja)

Ovilehti

Pocket Door -kehys

Oven vetimet

Toimitussisältö
Eclisse-kokonaisuus sisältää:

• Pocket Door -kehyksen  
 (pakettina tai esikasattuna)
• Ovilehden
• Karmipaketin
• Vetimet
• Optiona lisävarusteet
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Eclisse äänieristysliukuovet

Äänieristetyt liukuovet luovat miellyt-
tävän ääniympäristön. Ratkaisu tekee 
tiloista rauhallisemmat ja yksityi-
semmät vaimentamalla esimerkiksi 
keskustelusta, kotitöistä tai musiikki-
harrastuksesta syntyvät äänet.

Tuotteet
• Single 25 dB
• Single 30 dB
• Single 37 dB

Desibelit kuriin Eclissen  
äänieristysliukuovilla

Eclisse-mallisto
Tutustu koko Eclisse-valikoimaan osoitteessa eclisse.muotolevy.fi 

Syntesis Line Single Syntesis LuceSyntesis Line Double Syntesis Luce Double

Eclisse Double Eclisse Luce Eclisse Luce DoubleEclisse Single

Listattomat Eclisse Syntesis-liukuovet
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Tripla-kokonaisuuden suunnittelu käynnistyi suunnittelukilpailun 
kautta 2010 ja ostoskeskus sekä ensimmäiset asunnot valmistui-
vat loppuvuonna 2019.  Triplan suunnittelusta vastasi Arkkitehdit 
Soini & Horto ja rakentamisesta YIT.

Tripla on koko kehittyvän Pasilan alueen keskuksen nimi. Junaradan ylittävä rakennuskokonaisuus 
yhdistää Itä- ja Länsi-Pasilan ja pitää sisällään kaksi asuinkerrostaloa, kaksi toimistorakennus-
tornia, jättimäisen ostoskeskuksen, musiikkimuseon sekä Pasilan juna-aseman. 

Kohdetarina: Jättiläismäinen Tripla

Suomen suurin rakennusprojekti
Triplan kokoluokka on valtava millä tahansa mittarilla. Yli 
miljardin kokonaisbudjetilla, työntekijöiden määrällä ja 350 000 
neliön rakennettavalla pinta-alalla mitattuna Triplasta puhutaan 
ainakin epävirallisesti Suomen suurimpana ei-teollisuudenalan 
rakennusurakkana.
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Tripla, Helsinki

Rakennuttaja/Rakennusurakoitsija: YIT Suomi Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Soini & Horto Oy

Vaikka rakennusprojektin koko vastaa kooltaan kymmentä 
eduskuntataloa, juhlittiin Triplan avajaisia lopulta 1,5 vuotta 
aikataulusta edessä. Aikataulun aikaistuminen tapahtui jo ennen 
rakennustöitä, sillä suunnittelijoiden yllätykseksi kaavaan ei 
koskaan tullut valituksia ja rakennusluvat myönnettiin yllättävän 
nopeasti, mikä vauhditti rakennustöiden aloittamista vuonna 
2015.

Kauppakeskus Mall of Triplan avajaisia vietettiin lokakuussa 
2019 ja ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan Triplan 
asuntoihin pari kuukautta myöhemmin. Vilinää kuitenkin riittää 
vielä Triplan alueella, sillä kokonaisuus on täysin valmis vasta 
vuoden 2020 lopulla. 

- Parhaimmillaan tai pahimmillaan ruuhka-aikaan syksyllä 
2019 Triplassa työskenteli lähes 3 500 rakentajaa ja puolet lisää 
kauppakeskuksen tavarantoimittajia ja asentajia, YIT:n vastaava 
mestari Antti Tölkkö kertoo.

Haastava ja monipuolinen suunnittelukohde

Triplan suunnittelu käynnistyi vuonna 2010, jolloin aloitettiin 
alueen suunnittelun kilpailutus. Voittaja ratkesi lopulta vuonna 
2013. Voittajaehdotuksessa oli alkusuunnittelussa mukana YIT:n 
ja Soini & Horton lisäksi nimekäs hollantilainen arkkitehtitoimisto 
OMA. Pasilan juna-aseman suunnitteluvastuuta annettiin Sweco 
Architects Oy:lle.

- Tripla on monellakin tavalla poikkeuksellinen hanke. Suuren 
kokonaisuuden kaikkien osien tuli integroitua sekä teknisesti että 
arkkitehtonisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, Triplan asuntojen 
pääsuunnittelija arkkitehti SAFA Matti Linko, Soini & Hortolta 
kertoo.

Kokonaisuuden kannalta tärkeimmät rakenteelliset 
ratkaisut oli tehtävä jo suunnittelun alkuvaiheessa, minkä 
mukaan täydentävän suunnittelun tuli pystyä toimimaan. Näin 
moninaisessa projektissa se tarkoitti tavallista suurempaa 
työmäärää. Esimerkiksi asuntosuunnittelua hankaloitti 
kauppakeskuksen määrittämä moduulijako ja pitkät jännevälit, 
arkkitehti Kalle Linko kertoo.

Koti Helsingin kakkoskeskustassa

Triplaa markkinoidaan Helsingin toisena sydämenä. Triplan 
suunnittelujohtaja Kalle Soini Arkkitehtitoimisto Soini & Hortosta 
ei kuitenkaan halua yrittää viedä Helsingin keskustalta liikaa 
huomiota. Historiallinen keskusta palvelee kaupunkia ja kaupun-
kilaisia eri tavalla, johon Pasila ei haluakaan vaikuttaa. Pasilaan 
valmistui kyllä kerralla paljon kaikkea kaupunkilaista palvelevaa: 
Pohjoismaiden suurin kauppakeskus, elokuvateatteri, musiikki-
museo, hotelli, valtakunnallinen julkisen liikenteen risteysasema, 

toimistokokonaisuus sekä lähes 450 kotia.
Triplan myötä Pasilasta on tullut jälleen houkutteleva, mistä 

kertovat Triplan kauppakeskuksen suuret kävijämäärät. Myös 
YIT on myynyt koteja Triplasta hyvään tahtiin, kertoo YIT:n 
vastaava mestari Antti Tölkkö. Aseman länsipuolella sijaitsee 
kaksi asuinkerrostaloa, joiden neljä taloyhtiötä saivat stadilaiset 
nimet: Klyyga, Bööle, Firdo ja Fredika. Asukkaille on tarjolla 
paljon nykyaikaisia palveluita ja tiloja, kuten suora pääsy 
kauppakeskukseen ja asemalle, oma asukaspuisto, kylätalo ja 
kattoterassit sykähdyttävine maisemineen. Elämiseen saa apua 
YIT:n palveluna muun muassa ruoanlaittoon, siivoukseen tai 
vaatehuoltoon. 

Asunnoissa asumismukavuutta lisää lattialämmitys ja turvaa 
antaa julkisista rakennuksista tuttu sprinklerijärjestelmä. 
Parvekkeellisissa asunnoissa on korkealuokkaiset liukulasiseinät 
ja hauskat lasiulokkeet, joihin voi astua ulos ikkunasta kuin 
suurelle ranskalaiselle parvekkeelle. Ikkunaulokkeet ovat 
kokonaan lasisia laatikoita, jotka antavat Triplan julkisivulle 
omintakeisen ilmeen. Sauna sen sijaan suunniteltiin vain noin 
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joka viidenteen asuntoon, sillä jokaisessa taloyhtiössä on 
hulppeat saunaosastot ylimmässä kerroksessa merinäköaloilla.

Seinän sisään liukuva ovi vapauttaa tilaa ja lisää 
avaruutta tiukkoihin neliöihin

Triplan asuntojen koot eivät päätä huimaa, ne vaihtelevat yksiöstä 
neljän huoneen koteihin, kooltaan 29,5 – 92,5 m2. Suunnittelussa 
haluttiin nostaa asuntojen laatutunnelma korkealle ja antaa 
ostajalle mahdollisuuksia muokata kotiaan omannäköiseksi. 
Asuntoihin suunniteltiin seinän sisään liukuvat väliovet, jotka 
vapauttavat tilaa sisustamiselle. 

- Asunnoista pyrittiin saamaan niin avaran tuntuisia kuin 
käytettävissä olevassa pinta-alassa oli mahdollista. Avointa 
vaikutelmaa toivat lattiaan asti ylettyvät ikkunat ja seinän 
sisään menevät liukuovet. Toistaiseksi on kuultu vain positiivisia 
kommentteja, arkkitehti Linko kertoo. 

Ovella on paljon väliä kodin tilavuuden tunnussa ja 
toimivuudessa. Väliovi ei saa olla tiellä eikä haitata kalustamista. 
Seinän sisään liukuva ovi on tästä erinomainen, sillä se vapauttaa 
erittäin paljon tilaa oven molemmille puolille, eikä tarvitse 
saranaoven vaatimaa vapaata tilaa avautumispuolelle.

Triplan asuntoihin valittiin Eclisse-liukuovet, joita toimitettiin 
asukkaan toiveiden mukaisilla väreillä ja ominaisuuksilla. Single-
malli on listoitettu liukuovimalli ja Luce-malli mahdollistaa 
sähköistyksien vetämisen huoletta myös liukuoven kehyksen 
kohdalla.

Paljon kehuja ja huomiota suunnittelijoille

Tripla on saanut huomiota niin rakennusaikana kuin valmistut-
tuaan. Tyyli on kerännyt paljon kiitosta ja ihmiset ovat löytäneet 
eri palveluihin hyvin. Myös arkkitehtitoimisto on tyytyväinen 
kokonaisuuteen, vaikka monessa yksityiskohdassa olikin 
ongelmia ratkottavaksi. 

- Kauppakeskuksen sisältävä jalustaosa rst-verhoiluineen ja 
kolme jalustasta nousevaa rakennusparia ulokeikkunoineen ja 
klinkkeriverhouksineen onnistuivat tavoitteiden mukaisesti ja 
muodostavat näyttävän kokonaisuuden, arkkitehti Kalle Linko 
toteaa.

Pasilan alue kasvaa ja muuttuu vielä pitkään, mutta Triplan 
odotetaan pysyvän paikallaan jopa 200 vuotta.
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Muuntojoustavat, äänieristetyt ja tyylikkäästi viimeistellyt järjestelmä-
seinä- ja alakattoratkaisut toimistoihin ja julkisiin tiloihin.  
 
Järjestelmäseinät selkeyttävät sisärakentamisen kokonaisprosessia. 
Elementit valmistetaan tehtaalla ja saapuvat työmaalle asennusval-
miina, esikasattuina ja korkealaatuisina. Kohteessa järjestelmäseinien 
asentaminen on nopeaa ja siistiä, ja siten myös kustannustehokasta.  
 
Muotolevy Tilaratkaisujen palvelukokonaisuus sisältää niin suunnit-
telun, asennuksen kuin muutostyötkin. Testatut rakenteet ja osaava 
henkilökunta varmistavat yli 20 vuoden ja satojen projektien kokemuk-
sella, että tilaaja saa varmasti tarpeitaan vastaavat ratkaisut.

Module mahdollistaa onnistumisen modernissa työympäristössä. Yh-
distämällä suomalaisen muotoilun sekä vuosikymmenten kokemuksen 
työympäristöjen toteuttamisesta Module luo tilat tehokkaaseen työnte-
koon, yhteistyöhön ja keskittymiseen. 
  
Module Solo, Duo ja Team ovat työympäristön työrauhaa parantavia 
vetäytymistiloja. Tilat ovat kalustettavissa lukuisiin käyttötarkoituksiin, 
kuten puhelinkopiksi, hiljaiseksi työpisteeksi tai neuvottelutilaksi. 
Kaikissa tiloissa on erinomainen äänieristys ja akustiikka, tehokas 
ilmanvaihto ja heijastamaton epäsuora valaistus.

Raitatuote on perinteikäs laadukkaiden helatuotteiden maahantuoja. 
Pitkä kokemus ja tiivis yhteistyö merkittävien eurooppalaisten valmis-
tajien kanssa ovat tuottaneet Raitatuotteelle syvällisen ja kattavan tuo-
tetuntemuksen. Osaamisensa ansiosta Raitatuote on luottokumppani 
helatuotteiden valinnassa  – oikea hela löytyy jokaiseen tarpeeseen. 
 
Raitatuotteen laaja ja jatkuvasti kehittyvä valikoima sisältää esimerkik-
si ovien ja ikkunoiden käytettävyyttä ja turvallisuutta parantavia ratkai-
suja, kuten saranoita, liukuovilaitteita, sormisuojia, tiivistekynnyksiä 
sekä palo- ja erikoistiivisteitä.

muotolevy.fi

modulesolutions.fi

raitatuote.fi
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