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PÄÄKIRJOITUS

Vuosi 2021 näyttää valoisalta, eikä pelkästään sen vuoksi, että lä-
hestymme vuoden valoisinta aikaa. Alamme pikkuhiljaa palautua 
toista vuotta kestäneestä poikkeustilasta normaaliin arkeen. Jotain 
lienee kuitenkin muuttunut pysyvästi – tulevaisuudessa kiinnitämme 
entistä enemmän huomiota hygieniaturvallisuuteen.

Teknoksen hygieeniset ratkaisut, kuten antimikrobisia ominaisuuksia 
sisältävät jauhe- ja sisämaalit sekä sisäilmaa puhdistavat BIORA® 
AIR -maalit ovat todistaneet kykymme vastata globaaleihinkin haas-
teisiin. Ihmisten, luonnon ja ympäristön ja hyvinvointi ja turvallisuus 
ovat meille nyt ja jatkossa erittäin tärkeitä painopistealueita.

Myös vastuullisuuden lisääminen ja uusien innovaatioiden kehittä-
minen ovat edelleen tärkeässä roolissa jokapäiväisessä työssämme. 
Olemme onnistuneet vähentämään tuotteidemme VOC-päästöjä 
(haihtuvat orgaaniset yhdisteet) määrätietoisesti strategiamme mu-
kaan. Elintarvikepakkauksiin olemme puolestaan kehittämässä uu-
denlaista biopohjaista suojapinnoitetta yhteistyössä suomalaisen 
biomateriaaliyritys Brightplus Oy:n kanssa. 

On myös syytä muistuttaa biopohjaisista tuotteistamme. WOODEX® 
BIOLEUM Puuöljyn kokonaishiilipitoisuudesta 60% on biopohjaista,  
ja puulattioille kehitetyssä HYDRO WAX polyureapinnoitteessa osuus 
on 30%.
 
Olemme asettaneet strategiaamme tavoitteen tulla alan vastuulli-
simmaksi pinnoiteratkaisujen valmistajaksi. Jo kuluvana vuonna ha-
luamme esimerkiksi lisätä innovaatioihin ja ekologisuuteen liittyvää 
yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten uusien kumppaneiden 
kanssa.

Vehreä vuodeaika kutsuu nyt ulos luontoon. Kesäisen pyöräretken 
voi tehdä vaikka vastuullisesti jauhemaalatulla Jopo-polkupyörällä.

Toiveikasta ja turvallista kesää,

Turvallisuus 
uudessa valossa
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Arto Mannonen
Toimitusjohtaja, 
Teknos Oy
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BRIghTPLUS Oy
Brightplus on biopohjaisia materiaaleja 
valmistava suomalainen yritys. Tuotteisiin 
kuuluvat sulatyöstettäviä materiaaleja 
fossiilipohjaisten muovien korvaamiseen 
sekä barrieri- että vesipohjaisia pinnoitteita. 
BrightBio-tuotteissa hyödynnetään kestävän 
kehityksen ja kiertotalouden mukaisesti 
eri teollisuussektoreiden sivuvirtoja 
metsäteollisuudesta maatalouteen. Tuotteita 
innovoidaan yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta 
ne sopivat suoraan heidän prosesseihinsa ja 
käyttötarkoituksiinsa lukuisilla eri toimialoilla. 

Lue LIsää: brightplus.com 
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Teknos ja biomateriaaliyritys Brightplus yhteistyössä

Tavoitteena 
biopohjainen 
ja biohajoava 
suojapinnoite 
Suomalainen biomateriaaliyritys Brightplus Oy ja Teknos kehittävät 
yhteistyössä uudenlaista biopohjaista suojapinnoitetta elintarvikepakkauksiin. 
Yhteistyön tavoitteena on kehittää biohajoavia ratkaisuja, joilla voidaan lisätä 
elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyyttä.

Paperista ja kartongista valmistetut elintarvikepak-
kaukset ja tarjoiluastiat on usein pinnoitettu ohuella 
muovikalvolla, mikä voi aiheuttaa haasteita kyseisten 
pakkausten kierrätykselle ja lisätä syntyvän jätteen 
määrää. Teknoksen ja Brightplussan uusi, kehitteillä 
oleva suojapinnoite on biopohjainen ja biohajoava. Pin-
noitteella voidaan korvata perinteinen fossiilipohjainen 
muovikalvo.  

”Korvaamalla muovikalvo tällä uudella biopohjaisella pin-
noitteella, voimme parantaa elintarvikepakkausten ym-
päristöystävällisyyttä ja vähentää niistä syntyvän jätteen 
määrää. Ratkaisu voi myös mahdollistaa kuitumateriaalien 
laajempaa käyttöä ruokapakkauksissa”, kertoo Teknoksen 
Group Commercial Manager Tuomas Aspiala. 

Teknoksen ja Brightplussan yhteistyössä käynnistyy 
nyt toinen vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin 
biopohjainen materiaali. Toisessa vaiheessa ratkaisua 
ryhdytään pilotoimaan.

”Teknoksen tavoitteena on kehittää yhdessä kumppanien 
kanssa kaupallinen sovellus, jota voidaan tuottaa teollises-
sa mittakaavassa”, sanoo Aspiala. 

”Olemme tehneet kehitystyötä noin vuoden ajan, ja on 
hienoa päästä yhteistyössä uuteen vaiheeseen. Nyt tarkoi-
tuksenamme on kehittää materiaalin toiminnallisuutta. Li-
säksi otamme valtavia askelia materiaalin skaalaamisessa 

ja pilotoimisessa. Tämän vuoden aikana tavoitteena on 
varmistaa raaka-aineen kaupallinen saatavuus teollista 
tuotantoa varten”, kertoo Jarkko Leivo, Brightplus Oy:n 
teknologiajohtaja.

teknos jA BrightpLUs oVAt MoLeMMAt 
kestäVään kehitykseen jA innoVointiin 
sitoUtUneitA yrityksiä. 
”Meillä on vahva yhteinen arvopohja. Tahdomme molem-
mat olla mukana kehittämässä kestävän kehityksen ja 
kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. Yhteistyömme on ollut 
ketterää ja vastavuoroista”, Aspiala kuvaa. 

Vastuullisuusohjelmansa mukaisesti Teknos pyrkii tuo-
maan markkinoille ratkaisuja, joilla voidaan vastata ympä-
ristö- ja muihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Maaliteolli-
suuden ratkaisujen hyödyntäminen pakkausteollisuudessa 
on globaalissa mittakaavassa uutta.  

”Meillä on laaja kokemus erilaisista raaka-aineista, pinta-
materiaaleista ja pinnoitustavoista. Onkin luonnollista, että 
hyödynnämme tätä vahvaa osaamistamme meille uuden 
alan sovelluksissa”, Aspiala kiteyttää.  

Elintarviketeollisuuden pakkausratkaisujen kehittämi-
nen on osa Teknoksen innovaatiotoimintaa. Innovaatiot 
ovat Teknoksen kasvustrategian yksi painopiste ja yri-
tyksen tavoitteena on olla maaliteollisuuden innovatii-
visin kumppani vuonna 2025. 
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pUUn LUonnoLLisen iLMeen säiLyttäMinen korostUU täMän päiVän sisUstUsrAtkAisUissA. 
pUULAttioissA sUositAAn nyt siLkinhiMMeää LAkkAkäsitteLyä.
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Silkinhimmeä lakka 
suojaa tyylikkäästi 
Majvikin historiallisesti 
arvokasta puulattiaa
Majvikin jugendlinnan havupuinen lankkulattia on yli vuosisadan ajan kokenut 
monenlaista elämää ja kulutusta – niin suomalaissuvun kesänvietossa, 
sotilastukikohtana kuin myös juhlavien häiden pitopaikkana. Hiljakkoin 
kunnostetun lattian on kestettävä juhlaväen kävely- ja tanssiaskelia vielä 
tulevaisuudessakin. Siksi pinnoitukseen valittiin Teknoksen vesiohenteinen, 
kovaa kulutusta kestävä puulattioiden lakkausjärjestelmä.
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Vanhan puulattian kunnostus on työtä, 
joka vaatii vankkaa ammattitaitoa, vir-
heetöntä kädenjälkeä ja hyvää kuntoa – 
tämän tietää Tmi PP-Parketin perustanut 
Pasi Pilvi. Yrityksen toimenkuvaan kuuluvat 
parketti-, laminaatti- ja vinyylilattioiden 
asennus sekä vanhojen parketti- ja puulat-
tioiden kunnostus.

Pilvi teki lattiatöitä pitkään toisen yrityk-
sen palveluksessa, kunnes perusti oman 
yrityksen vuonna 2006. ”Tähän työhön op-
pii vain tekemällä, oma ammattitaitoni on 
hankittu aikaisemmissa työpaikoissani” Pilvi 
taustoittaa. 

Sujuva lattioiden pinnoitustyö vaatii laa-
dukkaat, kestävät ja helposti levittävät 
tuotteet. Teknoksen 1- ja 2 -komponent-

tiset, vesiohenteiset lattiapetsit, kitit ja la-
kat soveltuvatkin täydellisesti PP-Parketin 
tarpeisiin.

LAttioiden pinnoitUksessA 
näkyy oMAn työn jäLki
PP-Parketti saneerasi alkuvaiheessa run-
saasti koulujen liikuntasalien lattioita, 
mutta nyt urakat jakaantuvat puoliksi julki-
siin ja yksityisiin kohteisiin. ”Asiakkaamme 
sijaitsevat Uudenmaan alueella ja kilpailua 
tällä toimialalla on melko vähän, joten töitä 
on riittävästi” Pilvi toteaa.

Pilven apumiehenä toimiva Hannu Lun-
dberg on tehnyt lattiatöitä vuodesta 1981. 
”Urani alkuaikoina lattiatöissä käytettiin vain 
käsityökaluja, joten työ oli fyysisesti ras-
kaampaa. Nykyään käytössä on ergonomi-

sesti paremmat lattianhiontalaitteet,, mutta 
siitä huolimatta varsinainen pintakäsittely 
tehdään käsityönä”, tietää Lundberg.

Lattiaurakointiyritykset ovat keskimäärin 
hyvin pieniä, ne toimivat yhden tai muu-
taman  ihmisen kokoonpanolla. ”Yrittäjien  
keski-ikä on melko korkea ja nuoria pitäisi 
saada alalle ehdottomasti lisää”, tuumivat 
Pilvi ja Lundberg. ”Työn hyviä puolia ovat 
itsenäisyys, oman kädenjäljen näkyminen ja 
selkeät pinnat. Siksi olemme viihtyneet alalla”, 
miehet lisäävät.

teknoksen tUotteiLLA on 
ihAnteeLLiset oMinAisUUdet
Vesiohenteiset tuotteet ovat olleet nä-
kyvästi mukana lattiabisneksessä yli 15 
vuotta. Teknoksen ostettua Kiillon lattia- 

VUosikyMMeniä LAttioiden pArissA työskenneLLeet pAsi piLVi jA hAnnU LUndBerg oVAt 
oMAn ALAnsA rAUtAisiA AMMAttiLAisiA.
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lakkatoiminnot vuonna 2018, tuotevalikoi-
maan tulivat muun muassa TEKNOFLOOR 
BOJA® Puupetsi, FORME® Parkettipohja-
lakka ja OPAL® (10, 20 ja 55) Parkettilakka.

”Teknoksen uusilla lattiatuotteilla on hyvä ta-
soittuvuus ja ne on helppo levittää niin telalla 
kuin lastallakin. Lakan laskennallinen määrä 
on hyvin optimoitu ja työskentelyaikaa on 
riittävästi. Urakkamme Majvikissa sujui hyvin 
ja lattiasta tuli erittäin onnistunut”, kertovat 
Pilvi ja Lundberg tyytyväisinä.

Myös Majvik Oy:n toimitusjohtaja Leila 
Vänttinen on tyytyväinen lattian uuteen ul-
konäköön. ”Lattia näyttää luonnolliselta, kau-
niin väriseltä ja rakennuksen tyyliin sopivalta. 
Toivon että tiloille tulee runsaasti käyttöä yksi-
tyisjuhlien ja yritystapahtumien merkeissä”.

Majvikin havupuulattiassa käytetyt tuotteet

historiallinen linnarakennus
Tarkat tiedot Majvikin jugendlinnan rakentamisvuodesta ja arkkitehdeista 
puuttuvat, mutta rakennus on todennäköisesti valmistunut vuosien 1904–1908 
välillä paikallisen arkkitehdin suunnittelemana. Alun perin Arthur Af Forsellesin 
perheen omistuksessa ja kesänviettopaikkana ollut Majvik oli sotien jälkeen 12 
vuotta vuokrattuna venäläisille Porkkalan alueluovutuksen yhteydessä. Vuonna 
1974 se myytiin Teknisten liitolle, ja siitä alkoi muodostua liiton työntekijöiden 
koulutus- ja lomanviettopaikka. Nykyään tilaa hallinnoi Majvik Oy, jonka toimialaa 
ovat hotelli- ja kokouspalvelut.

hiMMeä opAL® 10 
pArkettiLAkkA
2 x telalevitys  

teknoFLoor BojA® 
pUUpetsi 
2 x Flotex/telalevitys

ForMe® 
pArkettipohjALAkkA
1 x telalevitys

gAp 
pArkettikitti
1 x lastalevitys
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Palosuojattu puurakenne hidastaa 
palon etenemistä sekä vähentää 
savunmuodostusta ja palavaa 
pisarointia. Tämä mahdollistaa sen, 
että rakennuksesta poistumiseen  
on enemmän aikaa.
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Teknos on osana 
jylhän Kuusikon 
paloturvallisuutta
Tampereen Vuorekseen rakentuu tämän ja ensi vuoden aikana Suomen suurin puukerrostalojen 
kokonaisuus. Myös Euroopan mittakaavassa kohde on huomattavan kokoinen, puurakentamista 
edistävä kohde. Ulkoverhouksen ja sisäportaiden palosuojaratkaisut on toteutettu Teknos FR FACADE  
ja FR PANEL palosuojamaalausjärjestelmien mukaisesti.

Vuoreksen Isokuusen alueelle rakentuva 
Kuusikko on pääurakoitsijana toimivalle 
Arkta Rakennus Oy:lle ensimmäinen puu-
kerrostalokohde. Oppia rakentamiseen on 
haettu samaan konserniin kuuluvalta Arkta 
Reposelta, joka on erikoistunut puukerros-
talorakentamiseen pääkaupunkiseudulla. 
Arkta käyttää rakentamisen Laatu ry:n ser-
tifioimaa toimintajärjestelmää ja se pyrkii 
kaikissa hankkeissaan käyttämään mate-
riaaleja, järjestelmiä ja menetelmiä, jotka 
kuormittavat asumista ja ympäristöä mah-
dollisimman vähän. 

Kuusikossa talojen kellarikerros koostuu 
betonielementeistä ja sen yläpuoliset ker-
rokset puurankarunkoisista suurelemen-

teistä. Myös portaat, hissikuilu ja vesikaton 
rakenteet on tehty puusta. Taloissa on 4-7 
kerrosta.

pUUrAkentAMisen AVULLA kohti 
hiiLineUtrAALiA kAUpUnkiA
Tampereen kaupungin tavoitteena on olla 
hiilineutraali jo 2030. Puuhun on sitou-
tunut hiiltä ja näin puurakenteet toimivat 
pitkäaikaisina hiilivarastoina. Myös puura-
kenteisen talon rakentamisen hiilijalanjälki 
on merkittävästi pienempi kuin betonisen. 
Kuusikon rakennusprojekti aloitettiin noin 
vuosi sitten. 

”Puutalorakentaminen on selvästi lisäänty-
mässä. Koska tämä on meille ensimmäinen 

puukerrostalohanke, olemme oppineet paljon 
puurakentamisesta tämän uuden ja mielen-
kiintoisen hankkeen aikana”, toteavat työ-
maavastaava Kari Korpisaari ja työnjohtaja 
Janne Heikkinen.

Kuten puukerrostalojen kohdalla yleensäkin, 
Kuusikon talot rakennetaan ympäri vuoden 
teltan suojassa. Teltta suojaa rakennusta ja 
rakenteita erityisesti kosteudelta.

”Olemme pysyneet aikataulussa, vaikka 
puurakentamisessa ei ole vielä niin vakiintu-
neita käytäntöjä kuin betonirakentamises-
sa. Puu ei tarvitse samanlaista kuivumisjak-
soa kuin betoni, siksi sisätyöt voitiin aloittaa 
nopeammin”,  Korpisaari lisää.



MITÄ On PUUn PaLOSUOJaMaaLaUS? 
Palosuojapinnoite on maali tai lakka, joka muodostaa kuumuuden vaikutuksesta 
puun pinnalle suojaavan hiilivaahtokerroksen. Pinnoite hidastaa vaahtoutuessaan 
palon kiihtymistä ja eristää alla olevan pinnan. Jos palaminen jatkuu, puu hiiltyy, 
mutta ei syty. Palosuojattu puurakenne hidastaa palon etenemistä sekä vähentää 
savunmuodostusta ja palavaa pisarointia. Tämä mahdollistaa sen, että rakennuksesta 
poistumiseen on enemmän aikaa.

Teknoksella puupintojen palosuojamaalit ja -lakat kuuluvat FR FACADE ja FR PANEL 
-palosuojamaalausjärjestelmiin. Ne mahdollistavat sen, että rakennuskohteen 
ulko- ja sisäpinnoille saadaan rakennusmääräykset ja korkeat ulkonäkövaatimukset 
täyttävä, paloturvallisuutta lisäävä pintakäsittely.

MITÄ eTUJa PaLOSUOJaUS TUO PUUn 
KÄyTTÖMahdOLLISUUKSIIn?
esiMerkkejä ULkopinnoistA
•  P1-paloluokan, enintään 56 -kerroksisen rakennuksen ulkopinnat voidaan verhoilla puulla
•  P2-paloluokan, enintään 28 m korkean rakennuksen 1. kerros ja varatiekäyttöön suunniteltujen 
   parvekkeiden seinä- ja kattopinnat voidaan verhoilla puulla

esiMerkkejä sisäpinnoistA
• P1, P2 ja P3-paloluokkien rakennuksissa lähes kaikki seinä- ja kattopinnat voidaan verhoilla puulla
• Soveltuu kaikille puupohjaisille pinnoille, joiden tiheys on suurempi kuin 338 kg/m3

• Voidaan sävyttää kuultavilla sävyillä

pALosUojAUs MAhdoLListAA 
kokonAAn pUisen ULkoVerhoUksen
Rakennusmääräysten mukaisesti, yli 2-ker-
roksisissa rakennuksissa ulkoverhousten 
osallistumista mahdolliseen paloon pitää 
rajoittaa. Siksi Kuusikkotalojen 1. kerroksen 
ulkoverhous sekä parvekeseinät ja -katto on 
palosuojamaalattu. Palosuojausta tarvitaan 
siksi, että uloskäyntikerros ja parvekkeet 
toimivat poistumisteinä tulipalon sattuessa.

Osa talojen seinistä on melko lähellä naa-
puritontin rajaa, joten niissä on palosuoja-
maalattu myös toisen kerroksen ulkover-
hous. Valmiissa seinässä palosuojatun ja 
normaalisti maalatun pinnan eroa on vai-
kea havaita. 

Ulkoverhous on pintamaalattu kertaalleen 
NORDICA 3330-03 teollisella pintamaalilla. 
Lopullinen pintamaalaus tehdään NORDICA 

EKO Talomaalilla, joka on maalauksen suo-
rittavan, Tamperelaisen ZeBull Oy:n luotto-
tuote. 

Myös Heikkisellä on hyviä kokemuksia 
NORDICA EKO Talomaalista. ”Maalasimme 
telalla parvekkeen puupalkkeja, ja olin yllätty-
nyt miten hyvin maali levittyy ja kuinka sileää 
jälkeä tulee höylätylläkin pinnalla”.

työMAAVAstAAVA kAri korpisAAren 
MieLestä pUUrUnkoinen tALo on 
rAkennUsVAiheessA kUiVeMpi, pehMeäMpi 
jA äänettöMäMpi kUin BetonitALo.

pUULeMentit kootAAn sääLtä sUojAtUissA 
teLtoissA.

MetALLityö VäLiMäen VALMistAMAt, 
pirteän Väriset teräsoVet on MAALAttU 
inFrALit pe 8350-15 jAUheMAALiLLA.
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KUUSIKKO
Rakennustyyppi: 6 kpl rankarunkoisia 
puukerrostaloja
Asuntojen lukumäärä: 195  
(103 aso-asuntoa + 92 vuokra-asuntoa)
Tilaaja: TA-Asumisoikeus Oy sekä 
A-Kruunu Oy
KVR-urakoitsija: Arkta Rakennus Oy
Puuelementtien toimittaja: VVR Wood Oy
Ulkoverhouksen palosuojaus ja teollinen 
pintakäsittely: Siparila Oy
Rakennusmaalaus: Zebull Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkworks 
Arkkitehdit Oy
Paloturvallisuussuunnittelu: Palotekninen 
Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
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VAhVA UV-sUojA pUisiLLe sisäseiniLLe jA -kAtoiLLe
HELO® SOLANA WAX Hirsivaha on vesiohenteinen, tehokas suo-
ja-aine puisille sisäpinnoille, kuten hirsi- ja paneeliseinille, paneeli-
katoille sekä listoille ja välioville. Kauniin himmeä, hengittävä tuo-
te soveltuu niin käsittelemättömille kuin aikaisemmin puuvahalla 
käsitellyille pinnoille. Erinomaisen UV-suojansa ansiosta HELO® 
SOLANA WAX Hirsivahaa voidaan käyttää sellaisenaan sekä KUUL-
TAVAT SISÄVÄRIT ja KUULTAVAT ULKOVÄRIT -karttojen väreihin 
sävytettynä.
 
hirsisUojA, jokA säiLyttää tUoreen, 
käsitteLeMättöMän pUUn LUonnoLLisen iLMeen
Kuten ulkopinnat niin myös puiset sisäpinnat altistuvat jatkuvas-
ti auringon haitalliselle, värimuutoksia aiheuttavalle UV-säteilylle.  

 
HELO® SOLANA WAX Hirsivaha muodostaa luonnollisen näköisen, 
likaa ja vettä hylkivän sekä hengittävän pinnan, joka suojaa puu-
ta erinomaisesti sille tavanomaiselta kellastumiselta. Väritönkin 
käsittely säilyttää siis kauniin himmeän, käsittelemättömän puun 
sävyn pitkään.

Parhaimman UV-suojan aikaansaamiseksi levitä tuotetta huolelli-
sesti käsittelemättömälle puuseinälle ja/tai -katolle kaksi kertaa.

Sävyttämätön HELO® SOLANA WAX Hirsivaha muuttaa puun ensin 
hieman keltaisemmaksi. Kuivuttuaan ja UV-säteilylle altistuessaan 
käsittely kuitenkin vaalenee säilyttäen tuoreen, käsittelemättömän 
puun luonnollisen ilmeen.

•  Vesiohenteinen
•  Kaunis mattapintainen lopputulos
•  Riittoisuus: 10-14 m²/l
•  Väri: väritön, sävytettävissä kaikkiin Teknoksen kuultaviin sävyihin
•  Pakkauskoot: 0,9 l, 2,7 l ja 9 l

HELO® SOLANA WAX Hirsivaha

Säilytä 
pohjoisen 
puun vaalea 
kauneus

HELO® SOLANA WAX HiRSiVAHA



ainutlaatuinen maali 
sitoo ilmasta aldehydejä

BiORA®-SARJAN SiSäiLMAA PUHDiSTAVAT MAALiT 

Uudet BIORA® AIR ja BIORA® AIR CEILING 
-maalit sopivat kaikkeen sisämaalaami-
seen, mutta erityisesti remonttikohteisiin 
ja uudisrakentamiseen, sillä formaldehydiä 
erittyy sisäilmaan remontti- ja rakennus-
materiaaleista sekä uusista huonekaluista.
”Maaleista on tulossa yhä toiminnallisempia 
ja niillä voidaan vaikuttaa asumismukavuu-
teen ja terveyteen. Mitä vähemmän sisäilmas-
sa on formaldehydiä, sitä puhtaammasta ja 
terveellisemmästä kodista tai julkisesta tilas-
ta ihmiset saavat nauttia”, sanoo tekninen 
päällikkö Petri Sirviö Teknokselta.

BIORA® AIR -maalien Nordic Indoor Air Pu-
rifier -teknologia on testattu ISO 16000-23 
-standardin mukaisella menetelmällä, jolla 
arvioidaan rakennusmateriaalien kykyä 
vähentää ilman formaldehydipitoisuutta. 
Testaus on tehty riippumattomassa labo-
ratoriossa. Aldehydien määrästä sekä tilan 
ja maalatun alueen koosta riippuen maa-
lipinnan toiminnallisuus säilyy noin 5–10 
vuotta.

ForMALdehydi Voi ärsyttää 
hengitysteitä jA siLMiä
Sisäilmaan tulee epäpuhtauksia monista 
lähteistä, kuten ulkoilmasta, rakennusma-
teriaaleista ja huonekaluista. Epäpuhtaudet 
voivat olla esimerkiksi haihtuvia orgaanisia 
yhdisteitä (VOC), pienhiukkasia tai haitalli-
sia mikrobeja, kuten hometta. Koska monet 
epäpuhtauksista ovat hajuttomia, niitä on 
vaikea havaita ennen kuin ihmiset alkavat 
oireilla.

Aldehydit ovat haihtuvia orgaanisia yhdis-
teitä. Sisäilman laatua heikentävistä yh-
disteistä aldehydien osuus on merkittävä. 
Haitallisimpana aldehydinä pidetään for-
maldehydiä, joka saattaa ärsyttää hengi-
tysteitä ja silmiä jopa pieninä pitoisuuksina. 
Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa vakavia 
terveyshaittoja. Formaldehydi on luokiteltu 
EU:ssa erityisen huolestuttavaksi sisäilman 
laadun suhteen. Formaldehydin lähteitä 
ovat rakennusmateriaalien ohella esimer-
kiksi kodin kemikaalit ja tekstiilit.

Aldehydit ovat yksi elinympäristöämme ra-
sittavista tekijöistä, joihin Teknos haluaa 
tuoda ratkaisuja. Meillä on menossa kiivas 
tuotekehitys, jolla pyrimme saamaan mark-
kinoille yhä ekologisempia ja turvallisempia 
maaleja ja pinnoitteita, jotta sekä luonto 
että me ihmiset voisimme paremmin”, Sir-
viö sanoo.

Sisäilman on tunnistettu vaikuttavan 
suorituskykyyn ja sen seurauksena myös 
tuottavuuteen sekä hyvinvointiin. Kodin 
sisäilman laatuun on erityisen tärkeää 
panostaa nyt, kun moni tekee etätöitä ja 
viettää kotona valtaosan päivästä. Sisäil-
man laatua voi parantaa maalivalinnan 
lisäksi toimivalla ilmanvaihdolla ja suodat-
timien säännöllisellä puhdistamisella sekä 
huolehtimalla optimaalisesta sisäilman 
lämpötilasta ja kosteudesta. Myös kodin 
kemikaalitaakan minimoiminen, säännöl-
linen siivous ja huonekasvit ovat hyväksi 
sisäilmalle.

Teknoksen suosittu BIORA®-maalisarja täydentyi kahdella uudenlaisella, sisäilmaa puhdistavalla maalilla. 
Maalit sitovat sisäilmasta esimerkiksi formaldehydiä ja muuttavat sen vaarattomiksi yhdisteiksi.  

Nämä innovatiiviset tuotteet ovat osa Teknoksen vastuullisuuteen tähtäävää tuotekehitystä. 

teknos VAstAMAALAttU14
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näin edistät hyvää sisäilmaa
•  Paranna ilmanvaihtoa ja varmista, että ilma ja lämpö pääsevät kiertämään hyvin.
• Suodata ilma ja pidä suodattimet puhtaana.
• Pidä huoneen lämpötila ja suhteellinen kosteus optimaalisella tasolla.
• Minimoi kemikaalirasitus ja valitse huonekalut ja muut kodin tuotteet huolellisesti.
• Käytä sisäilmaa puhdistavia tuotteita, jotka vähentävät ilman epäpuhtauksia tai VOC-yhdisteitä, kuten formaldehydiä.
• Vältä tupakointia sisätiloissa ja rakennusten lähellä.
• Käytä tilaa oikein. Huolehdi säännöllisestä siivouksesta ja huoltotöistä.
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yKSIKeRROSMaaLILLa
TehOKKUUTTa 

TUOTanTOOn 

TeRÄSRaKenneVaLMISTaJa PReMeKOn Oy

Teräspintojen korroosionsuojaominaisuudet ja iskunkestävyys 
ovat avainasemassa teollisuuslaitosten teknisissä rakenteissa. 
Premekon Oy:n suunnittelemista ja valmistamista tuotteista, 

kuten koneiden hoitotasoista, portaista ja kaiteista huomattava 
osa on maalattu yksikerrosmaalaukseen soveltuvalla  
TEKNODUR COMBI 3560-75 polyuretaanipintamaalilla. 
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yksikerrosmaalaukseen 
soveltuva tuote muodostaa 

erinomaisen pinnan ilman 
pohjamaalia. Lisäksi 

korkea kuiva-ainepitoisuus 
mahdollistaa pienemmät 

VOC-päästöt ja nopeamman 
kuivumisprosessin. 
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Joutsenolainen Premekon Oy on erikoistu-
nut teollisuuden teräksisten hoitotasojen 
valmistukseen. Yrityksen vahvuutena on 
sen oma suunnittelu, ja sen ansiosta asi-
akkaalle voidaan tarjota helppoja ratkaisuja 
kokonaistoimituksena. Materiaalivaihtoeh-
dot ovat joko maalattua tai kuumasinkittyä 
terästä, ruostumatonta terästä tai alumii-
nia. Suurin osa Premekonin tuotannosta 
päätyy sellu- ja paperitehtaisiin eri puolille 
maailmaa.

yhdessä MAALissA kAikki 
tärkeiMMät oMinAisUUdet
Liiketoimintajohtaja Jussi Tiippana on ollut 
Premekonin leivissä 7 vuotta. Sinä aikana 
teräsrakenteiden pintakäsittelyprosessit 
sekä Teknoksen kokonaisvaltaiset palvelut 
ovat tulleet tutuiksi.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Teknoksen tuot-
teisiin ja tekniseen asiantuntemukseen. Pinta-
käsittelyasioissa Premekonin myynti, suunnit-
telu ja tuotanto on saanut erinomaista tukea 
Teknoksen aluemyyntipäällikkö Pekka Virolai-
selta.” kertoo Tiippana.

”Kussakin projektissa asiakkaamme mää-
rittelee pintakäsittelyohjeen, jonka jälkeen 
olosuhteista ja ohjeesta riippuen me usein 
saatamme ehdottaa heille yksikerrosmaa-
lausjärjestelmää. TEKNODUR COMBI 3560-
75 polyuretaanipintamaalin yksikerrosmaa-
lausjärjestelmä on usein osuva valinta, koska 
yhdessä maalissa on kaikki tärkeimmät omi-
naisuudet – korroosionsuojaus, kestävyys ja 
sitkeys”, Tiippana jatkaa.

yksikerrosMAALAUs nostAA 
tUotAnnon kApAsiteettiA
Uusien pinnoitteiden innovatiivisuus, te-
hokkuus, käytön helppous ja vastuullisuus 
ovat yhä merkittävimpiä tekijöitä teollisuu-
den pintakäsittelyprosesseissa. Yksikerros- 
maalit (Direct-to-metal) tuovat selviä etuja 
myös Premekonille.

”Yksikerrosmaalit ovat normaaleja pohja- ja 
pintamaaleja hieman kalliimpia, mutta niiden 
ehdoton etu on tuotantomme kapasiteetin 
nosto. Pystymme vastaamaan asiakkaiden 
kiireellisiin toimitusaikoihin paremmin. Myös 
maalin kuivumisaika on nopeampi, koska maa-
likerroksia on vähemmän,” Tiippana korostaa.

TEKNODUR COMBI 3560 -pinnoitteet ovat 
erittäin lujia ja iskunkestäviä. Viimeistel-
ty pinta on vedenpitävä ja se kestää hyvin 
useita kemikaaleja sekä auringon UV-sä-
teilyä. 

”Meille on tärkeää, että rakenteiden asennus-
vaiheessa maalipinta kestää kovaakin käsit-
telyä. Jos huolto- tai paikkamaalaukseen on 
tarvetta, se onnistuu kuitenkin helposti myös 
työmaaolosuhteissa”, Tiippana vinkkaa.

Myös pinnoitteiden vastuullisuus on Pre-
mekonilla tärkeässä osassa. TEKNODUR 
COMBI 3560-75:n korkea kuiva-ainepitoi-
suus vähentänyt huomattavasti yrityksen 
pintakäsittelyprosessien VOC-päästöjä. Li-
säksi yksikerrosmaalausjärjestelmä vähen-
tää maalijätteen määrää jo itsessään.

”Teknoksen ammattitaitoinen ja monipuolinen 
palvelu sekä pinnoitusratkaisujen vakuuttava 
esittely on auttanut siinä, että useampi teol-
lisuussektorin laitetoimittaja ja loppukäyttäjä 
on päätynyt valitsemaan meidän hoitotasoi-
himme yksikerrosmaalauksen. Se on etu kaikil-
le osapuolille,”  Tiippana toteaa tyytyväisenä.

preMekonin kokonAistoiMitUsrAtkAisU 
sisäLtää rAkenteiden MitoitUksen, 

sUUnnitteLUn, VALMistUksen jA 
AsennUksen.



19

esimerkkejä TeKnOdUR COMBI 3560 
-tuoteperheen eduista verrattuna 
perinteisiin metallin märkämaaleihin:

•  Lyhyempi käsittelyaika maalaamossa
•  Merkittävästi parempi korroosion ja kulutuksen kestävyys
•  Erinomainen värin ja kiillon säilyvyys sekä säänkestävyys
•  VOC-päästöt ovat huomattavasti pienemmät verrattuna   
 vastaaviin liuotinohenteisiin järjestelmiin

yksikerrosmaalit ovat normaaleja pohja- ja pintamaaleja hieman 
kalliimpia, mutta niiden ehdoton etu tuotantomme kapasiteetin nosto.

teknodUr CoMBi 3560-MAALien korkeA kUiVA-
AinepitoisUUs jA yksikerrosMAALAUsjärjesteLMä 
MAhdoLListAA nopeAn jA VAstUULLisen 
pintAkäsitteLyprosessin.

PReMeKOn Oy
Toimiala: Teräsrakenteiden valmistaja
Toimipaikka: Joutseno
Liikevaihto: 12,7 milj. € (2020)
Henkilöstö: +100
Projektien määrä: 900
Projektien kokonaismassa: 2,6 milj. kg
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sAirAALA noVAn rAVintoLAssA sijAitseVA 
VALAisinteos on niMeLtään kUkkAjärVi.
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Jauhemaalatuissa 
design-valaisimissa 
yhdistyvät väri, valo ja 
elämyksellisyys 
Kotimainen, laadukas ja luova 
muotoilu on aina kiinnostavaa ja 
ajankohtaista. Sisustusarkkitehti 
Petri Vainion luotsaama 
Doctor Design Oy suunnittelee 
ja valmistaa valaisimia, 
huonekaluja ja tekstiilejä, joissa 
yhdistyvät toimivuus, tyylikkyys 
ja persoonallinen kädenjälki. 
Tuotteet soveltuvat sekä julkisten 
tilojen että kodin sisustukseen.

Vainio pyrkii tuotteissaan myös kestävyy-
teen, paloturvallisuuteen ja vastuullisuu-
teen. Jyväskylässä sijaitsevan sairaala No-
van ravintolaa koristavat kukka-aiheiset 
valaisimet, jotka on pinnoitettu Teknoksen 
INFRALIT jauhemaaleilla.

jAUheMAALAUs sopii täydeLLisesti 
sisUstUstUotteisiin
”Metallivalaisimien pintakäsittelyyn valit-
tu INFRALIT jauhemaali on monipuolinen 
mielenkiintoinen tuote. Sillä on paljon hyviä 
ominaisuuksia, kuten UV-kestävyys, ym-

päristöystävällisyys, pitkäkestoisuus sekä 
struktuuri- ja efektipintojen mahdollisuudet”, 
kertoo Vainio.

”Valaisimen valmistusprosessi on osittain 
käsityötä. Maalattuja osia pystyy taivutte-
lemaan ilman, että maalipintaan tulee vau-
rioita. Tämä antaa lisää mahdollisuuksia esi-
neen muotorikkauteen”, Vainio kiittää.

Valaisimet pintakäsitellään Hyvinkääläisen 
Atacon Oy:n toimesta. Yritys on käyttänyt 
pitkään Teknoksen jauhemaaleja myös 

muihin projekteihin. Useimmat valaisinten 
värit ovat RAL-kartasta, mutta vaaleanpu-
nainen, hienostunut mattasävy on räätä-
löity juuri Doctor Designin tarpeisiin.

”Olen vakuuttunut Teknoksen jauhemaalien 
toimivuudesta ja virheettömästä ulkonäöstä. 
Käytän niitä varmasti myös tulevissa projek-
teissani”, Vainio suunnittelee.

VAALeAnpUnAinen – teknoksen oMA räätäLöity säVy

VALkoinen – rAL  9010

keLtAinen – rAL 1018

dOCTOR deSIgn Oy
Perustettu: 1994
Toimipaikka: Lindkoski
Omistaja: Petri Vainio
Referenssejä (valaistus): 
Amos Rex-museon aula, OP Pohjolan 
päärakennus, Kirkkonummen kirjasto 
Fyyri, Sairaala Novan ravintola



Rakastu kotiisi uudelleen
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Colour Your Storyn upea värikokoelma sisältää 105 ajatonta sisustusväriä, jotka värisuunnittelijamme 
ovat ammattitaidolla valinneet SiSäVäRiT-kartastamme. Sen murrettuja sävyjä on helppo yhdistää 
keskenään erilaisia sisustustyylejä luoden. Värejä voidaan käyttää kaikkiin kodin pintoihin lattiasta 
kattoon. Riittävän murretut sävyt näyttävät upeilta isommillakin pinnoilla.

Värit on jaettu viiteen eri teemaan, jotka kertovat kaikki oman tarinansa. Teemojen ja värien nimeämiseen 
on haettu inspiraatiota pohjoisen luonnosta ja skandinaavisesta elämäntavasta. Värien persoonallisissa 
nimissä on suomen lisäksi käytetty eri kieliä muista Teknos-maista. 

Viereisellä sivulla näet poimintoja värikokoelmasta. 
Kaikki 105 sävyä löydät kotisivuiltamme. 

Voit myös tilata kauttamme Colour Your Story 
-kirjasen inspiraation lähteeksi.

Teknos / Kotiin / Värit / Colour Your Story

Colour your story By TeKnOS
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Nordic Phenomena on kokoelma viileitä ja rauhallisia siniseen sekä vihreään taittavia värejä, jotka 
tuovat pohjoisen teemat sisälle kotiisi. Raikkaat veden ja jylhät metsän sävyt luovat kotiin hyvää oloa 
ja luonnon läheisyyttä.

NordiC PheNomeNa

 VaNdra / T1407 SiSU / T1431 haPPiNeSS / T1405

Viileitä, harmonisia harmaan ja valkoisen sävyjä kuin suoraan pohjoismaisesta talvimaisemasta.  
Cool Living -kokoelman värit tuovat kontrasteja minimalistiseen tyyliin, jossa hempeät vaaleat 
kohtaavat varjon lailla taittuvat tummat sävyt.

Cool liViNg

 goNe iCeFiShiNg / T1483  hUSKYride / T1779  TaKaTalVi / T1770

Uskotko sinäkin, että kaupungeilla on ihan oma auransa? Pastellin sävyjä, jotka muistuttavat kenkien 
kopinasta katukivetyksellä ja usvaisista kevätpäivän aamuista keskikaupungilla. Colours Without 
Borders on sykähdyttävä kokoelma lämpimään vivahtavia värejä, jotka herättävät huomiota yksin tai 
yhdessä muiden sävyjen kanssa.

ColoUrS WiThoUT BorderS

CoPeNhageN mermaid / T1590 WarSaW dUSK / T1430 SToCKholm daWN / T1595  

Lämpimistä ja neutraaleista sävyistä koostuva Cozy Weekend on kokoelma värejä, jotka ovat 
täydellisiä luomaan syleilevän kotoista tunnelmaa. Kokoelman lämpimät valkoiset pehmentävät 
erinomaisesti muita sävyjä tehden tilasta kuin tilasta miellyttävän ja viihtyisän.

CozY WeeKeNd

KoToilU / T1729  VillaSUKKa / T1726  melloW / T1731 

Express Yourself on kokoelma mausteisia, herkullisia sekä käsinkosketeltavia värejä. Ne tuovat 
tunnelmallisuutta ja pehmeyttä kodin sisäpinnoille. Murretut sävyt on helppo yhdistää muiden 
kokoelmien sävyihin oman persoonallisen tyylin saavuttamiseksi. 

exPreSS YoUrSelF

No NiiN / T1513 No oho / T1512  Joo Joo / T1511 
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teknoksen MyyntijohtAjA hArry koUri esitteLee 
jAUheMAALAUsprosessin toiMintAA MessUiLLA.
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Kestäviä maalipintoja Teknoksen jauhemaaleilla

Jopo? 
Pyykinpesukone, mikro, jääkaappi, vesi- ja sähköpatterit, 
polkupyörät, auton vanteet. Monet joka kodista tutut  
kodinkoneet ja esineet on maalattu jauhemaalilla.

Jauhemaali on nimensä mukaisesti hienoa 
pulveria, joka muistuttaa koostumuksel-
taan enemmän vehnäjauhoja kuin perin-
teistä, siveltimellä siveltävää maalia. Mutta 
miten jauheella oikein maalataan?

”Maalattava pinta ruiskutetaan ensin sähkös-
taattisesti varatulla jauheella, jonka jälkeen 
se siirretään polttomaalattavaksi 160–200 
asteiseen uuniin. Uunissa jauhe sulaa ja muo-
dostaa kovan ja tasaisen maalipinnan”,  ker-
too Teknoksen myyntijohtaja Harry Kouri.

Teknos valmistaa noin kymmenen miljoo-
naa kiloa jauhemaalia vuodessa ja tuot-
teella pinnoitetaan esimerkiksi Genelecin 
kaiuttimet ja Jopo-polkupyörät. Pääasiassa 
maalia myydään teollisuuteen ja maalaa-
moihin, mutta muutaman viime vuoden 
aikana jauhemaaleja on tullut myös kulut-
tajien saataville.

Kuten perinteinen märkämaali, myös jau-
hemaali koostuu sideaineesta, kovetteesta, 
pigmenteistä, täyteaineista ja apuaineista, 
jotka on kemiallisessa prosessissa jauhettu 
tasalaatuiseksi pulveriksi. Apuaineet maa-
liin valitaan käyttötarpeen mukaan.

”Esimerkiksi sairaaloissa, keittiöissä ja päivä-
kodeissa maalattavilla pinnoilla voidaan käyt-

tää mikrobeja ja bakteereja tappavia, antibak-
teerisia jauhemaaleja”, Kouri tietää.

VALtteinA kestäVyys jA 
yMpäristöystäVäLLisyys
Omassa arjessaan jauhemaalien paris-
sa työskentelevä Kouri kiinnittää erilaisiin 
maalipintoihin vähän enemmän huomiota 
kuin keskiverto kuluttaja. 

”Onhan se vähän ammattitauti, että katselen 
maalipintoja. Esimerkiksi rautakaupassa saa-
tan kiinnittää ensin huomiota työkalun maa-
liin ja sitten vasta sen käyttöominaisuuksiin. 
On hienoa, miten jauhemaalaus mahdollistaa 
meille kuluttajille tuotteita, joiden maalipinnat 
kestävät kovaakin kulutusta”.

Erinomaisen kulutuksen-, iskun ja sään-
kestävyyden lisäksi yksi jauhemaalauksen 
valteista on sen ympäristöystävällisyys.

”Jauhemaalit ovat täysin liuotteettomia, eivät-
kä ne sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, 
eli VOC-yhdisteitä, jotka ovat haitaksi tervey-
delle ja ympäristölle”,  Kouri tähdentää.

Jauhemaalien ruiskumaalaus sähköstatii-
kan avulla on hyvin tehokasta, ja vain pieni 
osa maalista menee hukkaan. Lisäksi ohi-
maalattu jauhe voidaan vielä kerätä talteen 

ja käyttää uudestaan. Jauhemaalijäte voi-
daan puolestaan polttaa energiaksi.

LABorAtoriossA kehitetään yhä 
VAstUULLiseMpiA MAALejA 
Teollisuus on käyttänyt jauhemaaleja 
1960-luvulta lähtien. Kouri kertoo, että nii-
den käyttö on lisääntynyt vuosien varrella 
tasaisesti. Alun perin jauhemaalit nousivat 
suosioon kulutusta kestävänä, nopeana ja 
kustannustehokkaana vaihtoehtona, mut-
ta tänä päivänä ympäristöarvot ovat nous-
seet yhä tärkeämmäksi tekijäksi.

Ympäristöarvot ovat tärkeitä myös Kourille. 
Hän seuraa kiinnostuneena, millaisia uusia, 
entistä vastuullisempia tuotteita Teknok-
sen kemistit laboratoriossa kehittelevät. 
Teknos on muun muassa asettanut kes-
tävän kehityksen tavoitteekseen vähentää 
tuotteidensa VOC-pitoisuutta vuosittain 
noin 5 prosenttia. 

”Lisäksi tavoitteenamme on lisätä vesiohen-
teisten tuotteiden osuutta merkittävästi eri-
tyisesti kuluttaja- ja ammattilaiskaupassa. 
Näin vähennämme VOC-päästöjä entises-
tään”, Kouri summaa.

Julkaistu alunperin Kemianteollisuus ry:n 
kampanjasivulla: arjenympyrat.fi
#arjenympyrät #osahyvääelämää

Miten
maalataan
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Kiertotalous 
ohjaa maalien 
tuotekehitystä
Teknos edistää kiertotaloutta ja kehittää resurssiviisasta 
toimintatapaansa. Ympäristöarvot ja resurssitehokkuuden huomioivia 
uusia tuotteita ja palveluita tuodaan lähiaikoina markkinoille.

Pintakäsittelyä palveluna, teollisuuden 
sivuvirtojen hyödyntäminen sekä maali-
en elinkaaren huomiointi valmistuksesta 
kierrätykseen. Siinä muutamia esimerkkejä 
Teknoksen kiertotalouteen liittyvistä pro-
jekteista.

AsiAkkAitA MUkAAn 
kiertotALoUteen
Kiertotalous konkretisoituu, kun Teknos 
kehittää nykyistä muovin käyttöä vähentä-
viä paperi- ja kartonkipinnoitteita yhdessä 
teollisten kumppaneidensa kanssa. Elintar-
vikepakkaukset ja kertakäyttöastiat saavat 
pintaansa kosteutta ja rasvoja kestäviä niin 
sanottuja barrier-pinnoitteita, jotka kor-
vaavat ongelmalliset muovikalvot. Uudet 
pinnoitteet ovat aluksi helposti kierrätettä-
viä, sitten niissä on biopohjaisia materiaa-
leja ja lopulta ne ovat biohajoavia.

”Toimitusketjuun sopivien ja tasalaatuisten 
raaka-aineiden löytäminen sekä raaka-ai-
neiden saatavuus ovat tällä hetkellä biopoh-
jaisten pinnoitteiden kehitystyön suurimpia 

haasteita”, Teknoksen Group Commercial 
Manager Tuomas Aspiala sanoo.

Pinnoitteen yhtenä biopohjaisena raaka- 
aineena tutkitaan muun muassa selluteol-
lisuuden sivutuotteena syntyvää ligniiniä, 
jolle ei tällä hetkellä ole hyötykäyttöä, vaan 
sitä poltetaan selluteollisuuden energia-
lähteenä.

siVUVirroistA rAAkA-Aineiksi
Kiertotalous ja materiaalitehokkuus ovat 
Teknoksen vastuullisuusstrategian ytimes-
sä. Elinkaarivaikutuksia voidaan optimoida 
muun muassa niin, että valmistuksessa 
käytetään kierrätysraaka-aineita kuten 
teollisuuden sivuvirtoja.

Teknoksen omassa tuotannossa syntyvää 
hukkaa kierrätetään mahdollisimman pal-
jon takaisin raaka-aineeksi. Vuonna 2019 
Teknos vähensi tuottamansa jätteen mää-
rää lähes 450 tonnilla eli 7 prosentilla edel-
lisvuodesta.

Kiertotalouden periaatteet ohjaavat Tek-
noksen tuotekehitystä. Maalit ovat mer-
kittävä keino kiertotaloudessa suojaamalla 
maalattuja pintoja ja antamalla niille näin 
mahdollisimman pitkän käyttöiän. Kestä-
vyys on Teknoksen tuotekehityksen yti-
messä, eikä siitä tingitä.

Teknos on viime vuosina lisännyt tuotan-
non sivuvirtojen hyödyntämistä. Tuote-
kehitys on löytänyt uusia tapoja jauhe-
maalin sivuvirtojen prosessointiin ja niiden 
hyödyntämiseen uusissa tuotteissa. Esi-
merkiksi Teknoksen tehdas Puolassa otti 
vuonna 2019 talteen 3,2 tonnia tuotannon 
sivuvirtana syntynyttä maalijauhetta, jota 
käytettiin uuden maalin valmistukseen. 
Vuonna 2020 talteen otetun maalijauheen 
määrä on jo kaksinkertaistunut.

”Tuotekehitystiimimme on keksinyt tavan, 
jolla aikaisemmin jätteeksi luokitellun maa-
lijauheen voi hyödyntää. Sitä käytetään täy-
teaineena epoksipohjamaalissa. Tulokset ovat 
rohkaisevia sekä ympäristö- että talousnäkö-
kulmasta”, Teknoksen vastuullisuusasian-
tuntija Tram Nguyen sanoo.
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