
	   	   	   	   	   	  

Saint-‐Gobain	  Rakennustuotteet	  –	  tulevaisuuden	  innovaatioita	  350	  vuoden	  perinteillä	  

	  

Mitä	  yhteistä	  on	  Saint-‐Gobainin	  vuonna	  1665	  kehittämällä	  peililasin	  valmistusprosessilla	  sekä	  Weberin,	  
Isoverin	  ja	  Gyprocin	  ratkaisuilla	  tämän	  päivän	  rakentamiseen?	  

Paljonkin.	  Ennen	  kaikkea	  se,	  että	  rakennustuoteteollisuudessa	  kestävä	  menestys	  voi	  pohjautua	  vain	  
asiakkaiden	  kilpailukyvyn	  jatkuvaan	  kehittämiseen	  aikaansa	  edellä	  olevilla	  tulevaisuuteen	  tähtäävillä	  
innovaatioilla.	  

Vuonna	  1665	  perustettu	  Saint-‐Gobainin	  lasitehdas	  oli	  kehittänyt	  vallankumouksellisen	  valmistusprosessin	  
peililaseille	  –	  valupöydän	  –	  ja	  aurinkokuninkaana	  tunnettu	  Ranskan	  kuningas	  Ludvig	  XIV	  myönsi	  yhtiölle	  
patentin	  valmistaa	  yksinoikeudella	  peililaseja.	  Pienessä	  Saint-‐Gobainin	  kylässä	  toimintansa	  350	  vuotta	  
sitten	  käynnistänyt	  yritys	  toimii	  tänä	  päivänä	  64	  maassa	  työllistäen	  195	  000	  ihmistä,	  ja	  kuuluu	  maailman	  
sadan	  suurimman	  teollisuusyrityksen	  ja	  innovatiivisimmaksi	  arvioidun	  yrityksen	  joukkoon.	  Maailman	  
vanhimpiin	  lukeutuvan	  teollisuusyrityksen	  kasvu	  ja	  kansainvälistyminen	  on	  perustunut	  alusta	  lähtien	  
vahvaan	  materiaaliteknologiseen	  osaamiseen	  ja	  innovaatioihin,	  joiden	  ansiosta	  asiakkaat	  ovat	  saaneet	  
käyttöönsä	  markkinoiden	  kilpailukykyisimmät	  ratkaisut	  paremman	  elinympäristön	  rakentamiseen	  heidän	  
loppuasiakkailleen.	  

Saint-‐Gobain	  kehittää,	  tuottaa	  ja	  jakelee	  tulevaisuuden	  kotien	  ja	  muiden	  rakennusten	  
rakennusmateriaaleja.	  Itsestään	  puhdistuvat	  tai	  aurinkoenergiaa	  tuottavat	  ikkunat	  sekä	  älykkäät	  ja	  
ympäristöä	  säästävät	  lämmöneristeet	  ja	  ankaraa	  säärasitusta	  vuosikymmeniä	  kestävät	  julkisivupinnat	  ovat	  
hyviä	  esimerkkejä	  maailman	  kärkeä	  edustavasta	  materiaaliteknologisesta	  osaamisesta	  ja	  innovaatioista,	  
joiden	  avulla	  yhtiö	  on	  kasvanut	  valitsemillaan	  aloilla	  rakennustuote-‐	  ja	  muussa	  teollisuudessa	  maailman	  
johtavaksi	  yritykseksi.	  

Saint-‐Gobain	  on	  edelläkävijä	  kaikissa	  toiminnoissaan	  ja	  vastaa	  energiansäästön	  ja	  ympäristönsuojelun	  
haasteisiin	  kehittämällä	  jatkuvasti	  innovaatioita	  ja	  uusia	  ratkaisuja	  entistä	  viihtyisämpien,	  
taloudellisempien,	  tuottavampien	  ja	  kestävämpien	  elinympäristöjen	  luomiseen	  maailmanlaajuisesti.	  

350	  vuotta	  Saint-‐Gobainin	  perustamisesta	  Saint-‐Gobain	  Rakennustuotteet	  on	  Suomessa	  oman	  alansa	  
kärkiosaamisella	  ja	  innovatiivisuudella	  varmistamassa	  oman	  asiakaskuntansa	  menestystä	  myös	  
tulevaisuudessa.	  

–	  Saint-‐Gobain	  Rakennustuotteissa	  etenkin	  kolmella	  suurimmalla	  valmistajalla	  Weberillä,	  Isoverilla	  ja	  
Gyprocilla	  on	  jokaisella	  oma	  vahva	  historia	  ja	  asema	  Suomen	  markkinoilla	  alansa	  kehitysvetureina,	  jotka	  
tarjoavat	  ammattilaisten	  ja	  loppuasiakkaiden	  arvostamia	  kokonaistaloudellisia	  ja	  toimivia	  ratkaisuja	  
rakentamiseen,	  Saint-‐Gobain	  Rakennustuotteiden	  yhteisestä	  synergiakehityksestä	  vastaava	  Gyprocin	  
liiketoimintajohtaja	  Juha	  Ryyppö	  sanoo.	  



Hyvä	  osoitus	  suomalaisen	  osaamisen	  tasosta	  on	  esimerkiksi	  se,	  että	  Weber	  ja	  sen	  Suomessa	  sijaitseva	  
kehityskeskus	  vastaavat	  lattiatasoitteiden	  kehityksestä	  maailmanlaajuisesti	  Saint-‐Gobain	  -‐konsernissa.	  

Vastaavasti	  koko	  konsernin	  eri	  puolilla	  maailmaa	  kehitetty	  tietotaito	  ja	  pitkän	  historian	  aikana	  kerrytetty	  
innovaatio-‐	  ja	  osaamispääoma	  hyödyttävät	  kaikkia	  Suomessa	  toimivia	  yhtiöitä	  ja	  ennen	  kaikkea	  niiden	  
asiakkaita.	  

–	  Saint-‐Gobainin	  strategia	  perustuu	  markkinajohtajuuteen	  valituissa	  tuoteryhmissä	  ja	  paikalliseen	  
toimintaan	  eri	  markkinoilla.	  Weberin,	  Isoverin	  ja	  Gyprocin	  takana	  ovat	  maailmanlaajuisen	  markkinajohtajan	  
hartiat	  kuivatuotteiden,	  mineraalivillaeristeiden	  ja	  kipsilevypohjaisten	  kevytrakentamisen	  
järjestelmäratkaisujen	  valmistajina	  ja	  kehittäjinä,	  Weberin	  liiketoimintajohtaja	  Olli	  Nikula	  sanoo.	  

–	  Kansainvälistyminen	  on	  rakennustuoteteollisuudessa	  muiden	  teollisuudenalojen	  tavoin	  luontaista	  
kehitystä,	  sillä	  vain	  maailmanlaajuisella	  yhteistyöllä	  ja	  riittävän	  suurilla	  resursseilla	  voidaan	  kehittää	  
maailman	  kärkeä	  edustavia	  ratkaisuja.	  On	  aivan	  eri	  asia	  valmistaa	  pelkkiä	  tuotteita	  kuin	  kehittää	  kokonaisia	  
järjestelmiä	  ja	  tuoteperheitä,	  joissa	  kaikkien	  tuotteiden	  yhteensopivuus	  on	  huolellisesti	  testattu,	  Isoverin	  
liiketoimintajohtaja	  Gunnar	  Forsman	  sanoo.	  

Tuotteista	  ja	  rakennekokonaisuuksista	  sekä	  niiden	  ympäristö-‐	  ja	  muista	  ominaisuuksista	  tarvitaan	  nykyisin	  
suunnittelijoita,	  käyttäjiä	  ja	  viranomaisia	  varten	  valtavasti	  erilaista	  tietoa	  ja	  valmiita	  suunnitteluratkaisuja.	  
Nopeasti	  etenevän	  digitalisaation	  ja	  tietomallinnuksen	  aikakaudella	  myös	  tämän	  räjähdysmäisesti	  kasvavan	  
tietomäärän	  hallinta	  edellyttää	  valmistajilta	  huomattavasti	  entistä	  laajempaa	  ja	  syvempää	  osaamista	  sekä	  
vahvempia	  kansainvälisiä	  resursseja.	  

–	  Saint-‐Gobain	  tekee	  tutkimuskeskuksissaan	  myös	  perustutkimusta,	  ja	  saamme	  esimerkiksi	  ratkaisujen	  
ympäristösertifiointeihin	  liittyen	  paljon	  hyödyllistä	  tietoa	  ja	  apua	  konsernista,	  vaikka	  meillä	  on	  Suomessakin	  
korkeatasoista	  osaamista,	  Forsman	  sanoo.	  

Vaikka	  kansainvälistyminen	  on	  maailman	  huipulle	  tähtäävässä	  teknologiakehityksessä	  ja	  yritystoiminnassa	  
välttämätöntä,	  on	  rakennustuotteiden	  valmistus	  tulevaisuudessakin	  hyvin	  pitkälle	  paikallista	  toimintaa.	  
Saint-‐Gobain	  Rakennustuotteet	  valmistaa	  Suomessa	  suomalaisille	  asiakkaille	  toimitettavat	  tuotteet	  lähes	  
täysin	  suomalaisista	  raaka-‐aineista	  suomalaisin	  voimin.	  Kotimaisuusaste	  on	  keskimäärin	  yli	  90	  prosenttia.	  
Tunnettujen	  tuotemerkkien	  valmistus	  ja	  käyttö	  rakentamisessa	  työllistävät	  yhteensä	  yli	  1300	  hengen	  
henkilöstön	  lisäksi	  välillisesti	  tuhansia	  suomalaisia	  oman	  tuotannon,	  tuotekehityksen,	  myynnin	  ja	  
markkinoinnin	  ohella	  kuljetuksissa,	  kaupassa,	  suunnittelutoimistoissa	  ja	  rakennustyömailla.	  

Innovatiivisuuden	  lisäksi	  vastuullisuus,	  kestävä	  kehitys,	  turvallisuus	  ja	  ammattimainen	  yhteistyö	  asiakkaiden	  
ja	  muiden	  tärkeiden	  yhteistyökumppaneiden	  kanssa	  ovat	  Saint-‐Gobain	  Rakennustuotteille	  ja	  koko	  Saint-‐
Gobainille	  keskeisiä	  toimintaa	  ohjaavia	  arvoja.	  

–	  Saint-‐Gobain	  Rakennustuotteiden	  strategia	  tähtää	  siihen,	  että	  pystymme	  tuottamaan	  ihmisille	  viihtyisiä,	  
toimivia	  ja	  tuottavia	  asuin-‐,	  työ-‐	  ja	  opiskeluympäristöjä.	  Siksi	  ratkaisuihimme	  liittyy	  jatkossa	  entistä	  
voimakkaammin	  esimerkiksi	  sisäilma,	  valaistus,	  akustiikka	  ja	  muut	  tilalta	  halutut	  toiminnalliset	  
ominaisuudet.	  Alakattoyksikkömme	  Ecophon	  ja	  Gyptone	  ovat	  jo	  esitelleet	  erilaisia	  valaistusratkaisuja,	  jotka	  
on	  integroitu	  tuotteisiin.	  Kaikki	  Gyptone-‐tuotteet	  on	  käsitelty	  Saint-‐Gobainin	  kehittämällä	  Active	  Air	  -‐
teknologialla,	  joka	  hajottaa	  ilman	  epäpuhtauksia	  parantaen	  merkittävästi	  sisäilman	  laatua.	  Tämä	  
kemiallinen	  reaktio	  toimii	  vaikka	  levy	  olisi	  maalattu,	  ja	  teknologia	  on	  siirrettävissä	  myös	  muihin	  



tuotteisiimme,	  Juha	  Ryyppö	  kertoo	  esimerkkejä	  rakennustuotteiden	  maailmanlaajuiseen	  kärkiosaamiseen	  
pohjautuvasta	  ja	  tulevaisuuden	  rakentamista	  uudistavasta	  innovaatiokehityksestä.	  

Vuoden	  2015	  alussa	  omaksi	  yhtiökseen	  muodostettu	  Saint-‐Gobain	  Rakennustuotteet	  Oy	  on	  merkittävä	  
toimija	  suomalaisessa	  rakennusmateriaalien	  valmistuksessa.	  Suomessa	  tuotemerkit	  ovat	  akustiikkakattojen	  
Ecophon,	  kipsipohjaisen	  kevytrakentamisen	  ratkaisujen	  Gyproc,	  eristämisen	  ratkaisujen	  
Isover,	  taloteknisten	  ja	  kunnallisten	  putkistojärjestelmien	  Pipe	  Systems	  ja	  PAM	  sekä	  kivirakentamisen	  
Weber.	  

Isover	  valmistaa	  markkinoiden	  ekotehokkaimpia	  lämmöneristeitä,	  joiden	  raaka-‐aineesta	  jopa	  80	  prosenttia	  
on	  kierrätyslasia.	  Isover	  on	  Suomen	  suurin	  kierrätyslasin	  hyödyntäjä.	  

Rakennusten	  ja	  niiden	  lämmityksen	  osuus	  kokonaisenergian	  kulutuksesta	  on	  Suomen	  pohjoisessa	  
ilmastossa	  noin	  40	  prosenttia,	  joten	  tehokas	  lämmöneristäminen	  on	  ratkaisevan	  tärkeässä	  asemassa	  
ilmaston	  lämpenemistä	  aiheuttavien	  kasvihuonekaasupäästöjen	  ja	  energiakustannusten	  vähentämisessä.	  	  
Isover	  osallistuu	  ilmastotalkoisiin	  myös	  sillä,	  että	  se	  otti	  Suomessa	  käyttöön	  biokaasun	  lämmöneristeidensä	  
valmistuksessa	  ensimmäisenä	  maailmassa.	  

Suomessa	  on	  käytetty	  Saint-‐Gobainin	  kehittämää	  teknologiaa	  jo	  vuodesta	  1958	  lähtien	  lämmöneristeiden	  
valmistuksessa.	  Nykyisin	  Isover	  on	  Suomessa	  monissa	  lämmöneristämisen	  ratkaisuissa	  ja	  
tuotantoinnovaatioissa	  edelläkävijä	  Saint-‐Gobainissa	  myös	  maailmanlaajuisesti,	  ja	  tuote	  on	  täysin	  erilainen	  
kuin	  vielä	  muutama	  vuosi	  sitten.	  

”Suomessa	  on	  kehitetty	  lasivillan	  valmistusteknologiaa	  ja	  rakennetta	  niin,	  että	  olemme	  pystyneet	  
parantamaan	  lämmöneristävyyden	  ohella	  huomattavasti	  lämmöneristeiden	  kuormituskestävyyttä.	  Tämän	  
kehitystyön	  ansiosta	  Suomi	  on	  nykyisin	  koko	  maailman	  mittakaavassa	  poikkeuksellinen	  markkina,	  jossa	  
lasivillaa	  käytetään	  myös	  tasakatoissa	  ja	  julkisivupaneeleissa.	  Esimerkiksi	  yhteistyössä	  Ruukin	  kanssa	  
kehittämämme	  paneeliratkaisu	  tarjoaa	  heidän	  asiakkailleen	  uutta	  kilpailuetua	  ympäristösertifioiduissa	  
kohteissa,	  koska	  kierrätyslasin	  suuri	  osuus	  antaa	  lasivillalle	  ja	  samalla	  koko	  rakenteelle	  korkeat	  
ympäristöluokituspisteet	  hyvän	  lämmöneristävyyden	  rinnalla”,	  Isoverin	  liiketoimintajohtaja	  Gunnar	  
Forsman	  sanoo.	  

Leed-‐	  ja	  Breeam	  -‐ympäristöluokitukset	  yleistyvät	  rakennusalalla	  nopeasti,	  koska	  esimerkiksi	  kansainväliset	  
kiinteistösijoittajat	  edellyttävät	  tavallisesti	  ympäristöluokitusta	  ostamiltaan	  kiinteistöiltä.	  

Isover	  on	  kehitystyöllään	  parantanut	  merkittävästi	  myös	  asentajien	  työergonomiaa	  lämmöneristämisessä.	  
Lisäksi	  lasivilla	  on	  huomattavasti	  kevyempää	  ja	  siten	  helpompaa	  käsitellä	  kuin	  kivivilla	  sekä	  tavanomaisissa	  
että	  kuormitusta	  kestävissä	  rakenteissa,	  kuten	  tasakatoissa	  ja	  paneeleissa.	  

–	  Keveytensä	  ansiosta	  lasivilla	  voidaan	  puristaa	  ja	  pakata	  kuljetuksen	  ajaksi	  huomattavasti	  pienempään	  
tilaan	  kuin	  muut	  eristeet,	  mikä	  pienentää	  logistiikkakustannuksia	  ja	  kuljetusten	  aiheuttamia	  päästöjä,	  
Forsman	  sanoo.	  

	  

Isover	  Suomessa	  

-‐ 240	  työntekijää	  
-‐ Tuotantolaitokset	  Forssassa	  ja	  Hyvinkäällä	  



-‐ Kierrätysmateriaalien	  hyödyntämisen	  edelläkävijä	  koko	  rakennusalalla	  

	  

Isover	  on	  kuulunut	  Saint-‐Gobainin	  Eristeet-‐toimialaan	  vuodesta	  1994.	  

www.isover.fi	  

	  

Weber	  on	  markkinoiden	  johtava	  kivipohjaisten	  rakennusmateriaalien	  valmistaja,	  jonka	  tunnettuja	  
tuotemerkkejä	  ovat	  Kahi,	  Leca	  ja	  Vetonit.	  Leca-‐	  ja	  Kahi-‐runkojärjestelmät	  ja	  monikäyttöinen	  Leca-‐sora	  
yhdessä	  Vetonit-‐tuotteista	  tehtyjen	  rappausten,	  sisäpintojen,	  lattioiden	  ja	  märkätilojen	  kanssa	  
muodostavat	  markkinoiden	  kattavimman	  kokonaisuuden	  kestävään	  kivipohjaiseen	  rakentamiseen.	  

–	  Suomessa	  myytävät	  tuotteet	  ja	  eri	  tuotteista	  muodostuvat	  rakennejärjestelmät	  käyvät	  läpi	  testit,	  jotka	  
ovat	  eurooppalaisia	  testejä	  jopa	  moninkertaisesti	  tiukemmat	  muun	  muassa	  säänkestävyyden	  ja	  
pakkasrasitussyklien	  osalta.	  Ne	  takaavat	  tuotteiden	  yhteensopivuuden	  ja	  kestävyyden	  Suomen	  vaativissa	  
sääoloissa,	  Weberin	  liiketoimintajohtaja	  Olli	  Nikula	  sanoo.	  

Esimerkiksi	  Weberin	  kehittämä	  ohutsaumamuurattava	  Kahi	  Facade	  -‐julkisivujärjestelmä	  on	  markkinoiden	  
taloudellisin	  ja	  kestävin	  ratkaisu	  rapatun	  tuulettuvan	  julkisivun	  tekemiseen.	  Järjestelmä	  on	  todellinen	  hi	  
tech	  -‐innovaatio,	  jossa	  yhdistyvät	  nykyaikaisen	  äärimmäisen	  mittatarkan	  harkkorakentamisen	  nopeus	  ja	  
maailman	  johtavan	  valmistajan	  korkeaan	  materiaaliteknologiseen	  osaamiseen	  pohjautuen	  kehitetty	  vettä	  
hylkivä,	  mutta	  hengittävä	  sekä	  erittäin	  tasavärinen	  ja	  kestävä	  pinta.	  

Huipputason	  materiaaliosaamista	  on	  tarvittu	  myös	  Weberin	  linjasaneerauskonseptin	  kehittämisessä,	  jossa	  
koneellisesti	  levitettävien	  ja	  nopeasti	  kuivuvien	  sekä	  hyvin	  lujien	  kuituvahvisteisten	  pumpputasoitteiden	  
avulla	  voidaan	  tehdä	  kylpyhuoneen	  lattia-‐	  ja	  seinäpinnat	  kerralla	  valmiiksi	  niin,	  että	  ne	  voidaan	  
vedeneristää	  jo	  kahden	  päivän	  kuluttua.	  Ratkaisu	  nopeuttaa	  putkiremontteja	  jopa	  usealla	  viikolla.	  
Tuottavuutta	  	  ja	  työskentelyolosuhteita	  parantavien	  teollisten	  menetelmien	  kehittäminen	  on	  tärkeää,	  sillä	  
putkiremonttien	  määrän	  arvioidaan	  kaksinkertaistuvan	  vuoteen	  2025	  mennessä.	  

–	  Paljon	  on	  täytynyt	  reseptejä	  viilata,	  että	  saadaan	  paikoin	  hyvin	  paksukin	  täyttö	  pysymään	  seinällä	  
tasaisena	  niin	  ettei	  se	  valu	  alas.	  Kehitämme	  ratkaisuja	  aina	  hyvin	  läheisessä	  yhteistyössä	  asiakkaiden	  
kanssa.	  Jatkuvan	  innovaation	  tuloksena	  tuotteista	  tulee	  entistä	  helpompia	  käyttää	  tai	  esimerkiksi	  
nopeammin	  kuivuvia	  ja	  erilaisiin	  käyttötarkoituksiin	  räätälöityjä,	  Nikula	  sanoo.	  

Weber	  on	  kehittänyt	  myös	  valmiin	  tiivistysratkaisun	  sisäilmakorjauksiin	  ja	  korjausrakentamisessa	  esiin	  
tulevien	  haitta-‐aineiden	  kapselointiin.	  Kapseloinnin	  ansiosta	  esimerkiksi	  Jyväskylän	  vanha	  Kankaan	  
paperitehdas	  jatkaa	  historiallisesti	  arvokkaana	  tiilirakennuksena	  elämäänsä	  uudessa	  käytössä,	  kun	  
purkutöiden	  aikana	  rakenteista	  paljastuneet	  haitta-‐aineet	  on	  voitu	  eristää	  niin,	  ettei	  sisäilmaan	  pääse	  
haitallisia	  päästöjä.	  
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-‐ yli	  tuhat	  tuotetta	  ja	  ratkaisua	  Suomen	  markkinoilla	  
-‐ yhdeksän	  tuotantolaitosta	  ja	  neljä	  aluevarastoa	  
-‐ myytävien	  tuotteiden	  kotimaisuusaste	  selvästi	  yli	  90	  prosenttia	  

	  

Weber	  liittyi	  osaksi	  Saint-‐Gobain	  -‐konsernia	  vuonna	  1996.	  

www.e-‐weber.fi	  

Gyproc	  on	  kevytrakentamisen	  markkinajohtaja	  ja	  edelläkävijä	  Suomessa.	  Kipsipohjaisen	  kevytrakentamisen	  
etuja	  ovat	  helppous,	  monipuoliset	  tilaratkaisut,	  muunneltavuus,	  ympäristöystävällisyys,	  ääneneristävyys,	  
paloturvallisuus,	  hyvä	  sisäilma	  sekä	  saumaton	  ja	  arkkitehtonisesti	  korkealaatuinen	  pinta.	  

–	  Meidän	  liiketoimintamme	  perustuu	  pelkän	  Gyproc-‐levyn	  sijaan	  hyvin	  pitkälle	  vietyyn	  kevytrakentamisen	  
järjestelmien	  kehittämiseen.	  Rakentamisen	  ammattilaiset	  on	  meille	  erittäin	  tärkeä	  asiakasryhmä,	  koska	  he	  
arvostavat	  sitä,	  että	  tuotteemme	  ovat	  ratkaisuihin	  ja	  kokonaisuuksiin	  asti	  sertifioituja.	  Kilpailukykymme	  
ydin	  on,	  että	  myymme	  levyn	  sijaan	  sitä	  miten	  kevytrakentamisella	  ratkaistaan	  erilaisia	  tarpeita	  ja	  teemme	  
asiakkaidemme	  kanssa	  läheistä	  yhteistyötä,	  Gyprocin	  liiketoimintajohtaja	  Juha	  Ryyppö	  sanoo.	  

Gyproc	  on	  luonut	  ja	  toteuttanut	  kevytrakentamisen	  konseptin	  suomalaiseen	  rakentamiseen.	  Yhtiön	  
tuotekehitys	  on	  tuottanut	  lukemattomia	  rakentamisen	  innovaatioita.	  Monipuolinen	  testaustoiminta,	  
luokitusstandardit	  ja	  rakenneoppaat	  tekevät	  kevytrakentamisesta	  turvallista	  ja	  luotettavaa.	  

Gyprocin	  markkinoille	  tuoma	  teräsranka,	  laastit	  ja	  tasoitteet	  yhdessä	  monipuolisen	  levyvalikoiman	  ja	  
pitkälle	  kehitetyn	  ratkaisuosaamisen	  kanssa	  tekevät	  Gyprocista	  kokonaisen	  kevytrakentamisen	  
järjestelmän.	  

Gyproc	  esitteli	  reilu	  vuosi	  sitten	  uudet	  entistä	  kevyemmät	  tuotteet	  sekä	  standardi-‐	  että	  erikoiskovasta	  
levystä.	  

–	  Levyjen	  mekaaniset	  ominaisuudet	  ovat	  yhtä	  hyvät	  kuin	  ennenkin,	  mutta	  jos	  asentaja	  asentaa	  vaikka	  sata	  
levyä	  päivässä	  hänellä	  on	  500	  kiloa	  vähemmän	  nostettavaa.	  Keveyden	  ansiosta	  työergonomia	  paranee	  ja	  
erikoiskovaa	  levyä	  mahtuu	  enemmän	  rekkaan,	  mistä	  seuraa	  suuri	  logistinen	  hyöty,	  Ryyppö	  sanoo.	  

Erilaiset	  palolevyt	  ja	  kartongittomat	  kipsilevyt	  ovat	  viime	  aikojen	  uusia	  tuotteita	  oman	  teräsrangan	  lisäksi,	  
joka	  on	  lujitettu	  patentoidulla	  valmistustekniikalla	  niin,	  että	  se	  antaa	  vaaditut	  lujuusominaisuudet	  
kevyempänä	  ja	  on	  helpompi	  ruuvata	  rakenteisiin.	  

–	  Gyproc-‐levyn	  etu	  on,	  että	  se	  on	  ikuisesti	  kierrätettävä	  materiaali.	  Nyt	  kun	  rakennusmateriaalien	  
kaatopaikkahinnat	  nousevat	  yhä	  korkeammiksi,	  Gyproc-‐levyt	  ovat	  kierrätettävissä	  yhä	  uudelleen	  
valmistuksen	  raaka-‐aineeksi,	  Ryyppö	  sanoo.	  
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Vuonna	  2005	  Gyprocista	  tuli	  osa	  Saint-‐Gobain	  -‐konsernia.	  

www.gyproc.fi	  

	  


