
NYKYAIKAISTA ASUMISMUKAVUUTTA JA  
ELINKAARIAJATTELUA KALASATAMASSA
PATTERITTA-KIPSILATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

ASUNTO OY MERI-POLARIS

Asunto Oy Meri-Polariksessa eivät naapureiden askeläänet häiritse ja jokainen asukas voi säätää 
asuntonsa huoneiden lämpötilan itselleen sopivaksi. Lisäksi patterittomat huoneistot antavat  
vapaammat kädet erilaisille sisustusratkaisuille ja kalusteiden sijoittamiselle.  

Ensimmäisten talvipakkasten paukkuessa alkaa keskustelu kerrostaloasuntojen lämpötiloista  
kuumentaa tunteita. Kun alakerran asunnossa hikoillaan ja kuunnellaan juuri juoksemaan oppineen 
yläkerran Rymy-Petterin lähes ympärivuorokautista rallia, juo ylimmän kerroksen mummo aamu- 
kahviaan toppatakki päällä ja antaa välittömän palautteen metelistä naputtamalla harjanvarrella  
patterin kylkeen.

Kipparin korttelissa Kalasatamassa sijaitsevassa Asunto Oy Meri-Polariksessa voidaan kuitenkin  
huokaista helpotuksesta. Knaufin ja WehoFloorin yhdessä kehittämän Patteritta-lattiaratkaisun  
ansiosta vastavalmistuneen kerrostalon asukkaat pääsevät nauttimaan aivan uudenlaisesta  
asumismukavuudesta. 



LÄMPÖ JAKAUTUU TASAISESTI JA TUNTUU MUKAVALTA

Tutkimusten mukaan kerrostaloasukkaita harmittaa eniten äänieristyksen riittämättömyys ja lämpö- 
tilan säätömahdollisuuden puuttuminen. Patteritta vastaa ensisijaisesti edellä mainittuihin haasteisiin. 
Pattereiden puuttuminen vaikuttaa myönteisesti myös kerrostalon äänimaailmaan, koska patterit 
johtavat tunnetusti erittäin hyvin ääntä. Lisäksi patteriton tila antaa suunnittelijoille enemmän vapautta 
toteuttaa erilaisia sisustusratkaisuja.

Konseptikokonaisuuden muodostavat WehoFloor by Uponor -lattialämmitysputket, Uponor Tacker 
-lattiaeriste sekä Knauf LM80 -kipsilattiamassa. Syksyllä 2018 lanseeratussa ratkaisussa koko lattia 
toimii lämpöä varastoivana ja luovuttavana elementtinä, ja konsepti tukee kaikkia energiamuotoja.

”Kipsi on hyvä materiaali, koska sillä on 
korkea lämmönjohtamiskyky ja pienem-
pikin lämpötila riittää lämmittämään 
koko tilan, mikä puolestaan säästää 
energiaa. Kipsilattia on myös helppo ja 
nopea toteuttaa. Lattian pintamateriaali 
voi olla käytännössä mikä tahansa”, 
Knauf Oy:n tuotepäällikkö Jenna Ala-
koski kertoo.

Lattialämmityksen ansiosta lämpö ja-
kautuu tasaisesti ja tuntuu mukavalta. 
”Lattialämmitys on parhaimmillaan niin 
miellyttävää, ettei sitä edes huomaa”, 
Uponor Suomi Oy:n tuoteryhmäpäällik-
kö Saija Matikka sanoo. ”Sama pätee 
tietenkin myös askelääniin”, Jenna 
Alakoski jatkaa.

Kahden ison toimijan osaamisen yhdistäminen sujuu erinomai- 
sesti myös yksilötasolla, kertovat Knauf Oy:n Jenna Alakoski 
(vas.) ja Uponor Suomi Oy:n Saija Matikka.

RAKENNUKSEN TÄRKEIMMÄT OSAT OVAT PIILOSSA

Hyvä suunnittelu, osaavat toteuttajat ja laadukkaat materiaalivalinnat ovat onnistumisen avaimia  
rakentamisessa. Rakennuksen tärkeimmät osat ovat piilossa ja niiden arvo konkretisoituu vasta, kun 
huoneistosta tulee jonkun koti, tai toimistotilat otetaan käyttöön. Ideaalitilanteessa myös loppukäyttäjät 
osaisivat valita oikeat rakennusmateriaalit.
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Patteriton tila antaa suunnittelijoille enemmän vapautta toteuttaa erilaisia sisustusratkaisuja.

”Pintaa voi uusia milloin vaan, mutta ne tärkeimmät asiat ovat piilossa ”, Saija Matikka huomauttaa. 
”Valitettavasti rakennusvirheillä patenttivarmakin ratkaisu on mahdollista pilata. Jos rakenteissa  
on jotain muuta tavaraa, joka johtaa ääntä, niin askeläänet kuuluvat”, Jenna muistuttaa.  

Patteritta-lattiaratkaisu suunnitellaan ja toteutetaan aina kohteen mukaan. ”Meillä on luotettavia  
yhteistyökumppaneita, joita koulutamme myös itse”, Jenna sanoo. Uponorilla ollaan samoilla linjoilla. ”
Ammattitaitoisella suunnittelulla ja asennuksella, korkealaatuisilla tuotteilla sekä omilla ohjeistuk- 
sillamme pyrimme varmistamaan rakentamisen laadun”,  Saija toteaa.

Kahden ison toimijan osaamisen yhdistäminen sujuu erinomaisesti myös yksilötasolla. ”Yhteistyömme 
sujuu hyvin”, Saija kiittää. ”Olemme kouluttaneet henkilökuntaamme puolin ja toisin”, Jenna lisää.


