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ilmoitus

Kipsi taipuu monenlaiseen sisustukseen
Harvinaista käsityötaitoa edustava Kipsimiehet.
fi on kipsirakentamiseen erikoistunut rakennusliike, joka valmistaa kipsistä ja betonista rakennus- ja saneerauskohteisiin lähes mitä vain.
Tyypillisiä ovat katto- ja lattialistat kipsistä
sekä erilaiset kattorosetit, mutta kipsistä voidaan tehdä myös pylväitä, manttelitakkoja, seinälamppuja, peilejä ja pöytiä - tai vaikka kipsipatsaita. Kipsiä voi työstää minkä malliseksi tahansa.
Kipsimiehet.fi valmistaa myös ulkotiloihin
tarkoitettuja betonisia keilakaiteita, kukkaruukkuja tai suihkulähteitä.
Vuodesta 1998 toimineen Kipsimiehet Oy:n
liiketoiminnan vuonna 2013 ostanut Juha-Matti Alaluusua on alun perin kouluttautunut rakennusalalle. Yritys työllistää tällä hetkellä neljä henkilöä.
- Tämä on puhtaasti käsityötä alusta loppuun – eikä kaikista tähän ei ole, sanoo Alaluusua.
Silmä ja tyylitaju on kehittynyt vuosien mittaan niin, että Kipsimiehet.fi kunnostaa tarvittaessa myös suojelu- ja museokohteiden vanhat kipsikoristeet.
- Käsityönä valmistetut kipsikoristeet ovat
kuitenkin yllättävän kestäviä – ne kestävät jopa vasaraniskut. Kiveähän kipsi onkin ja kaikissa listoissa on sisällä vahvikeverkko, kertoo Alaluusua.
Erilaisilla pintakäsittelyillä kipsituotteet kestävät myös kosteutta. Niitä voi siis hyvin käyttää

myös ulkotiloissa. Viime vuoden aikana uniikkeja kipsikoristeita on tilattu jopa Turun telakalla
valmistuvien laivojen kylpyläosastoille.
Nykyisin yritystä työllistävät eniten Turun
keskustan vanhat arvotalot parhaillaan Aurakadulla saneerattavaa Verdandin taloa myöten.
- Vanhojen saneerauskohteiden lisäksi kipsilistoilla ja koristeilla saa aikaan mahtavaa ilmettä myös tämän päivän moderniinkin sisustukseen, Alaluusua ehdottaa.
- Meillä on myös asennuspalvelu. Liitokset
ja jiirit käsitellään kipsiliimamassalla niin, että
lopputulos on saumaton. Vaivaa siinä on hieman enemmän kuin normaalissa listoituksessa,
mutta kyllä se sitten on sen arvoistakin.
Kipsimiehet.fi toimii Raisiosta käsin. Asiakkaita pystytään palvelemaan hyvin nopeallakin
aikataululla, vaikka varsinaista valmista varastoa ei ole.
- Jokaisella asiakkaalla on kuitenkin oma
näkemyksensä siitä, millaista listaa hän tahtoo,
Alaluusua toteaa.
Erilaisia muotteja on kymmenittäin, mutta
uusia muotteja voidaan tehdä myös ihan asiakkaan omien toiveiden mukaan. Osaan olemassa olevasta laajasta mallistosta voi tutustua Laattasataman myymälän toiseen kerrokseen avatussa esittelytilassa osoitteessa Itäniityntie 2 Raisio.
- Täällä voi käydä koska tahansa Laattasataman aukioloaikoina arkisin klo 9-18, Juha-Matti Alaluusua sanoo.
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Keittiösaarekkeen yläpuolella olevan kattomoduulin led-valo tulee kipsistä valetun listan takaa. Reunassa
myös boordi sekä kipsirosetit.

Kipsimiehet.fi -mallistoa on esillä Laattasataman myymälän avatussa esittelytilassa Raisiossa Laattasataman aukioloaikoina, Juha-Matti Alaluusua kertoo.

