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Luonnonkuitu on ilo korvalle 
 

Luonnonkuitukomposiitit tekevät tuloaan kodin käyttötavaroihin. Genelecin huippukaiuttimien 

runkomateriaalista puolet on uusiutuvaa luonnonkuitua. Kuitu jäykistää materiaalia ja 

vaimentaa tärinää. 

”Käsissämme taitaa olla erinomainen materiaali kaiuttimiin”, soitti Genelecin hallituksen 

puheenjohtaja Ilpo Martikainen syksyllä 2011 UPM:lle. Martikainen kertoi tiedon, jota 

UPM:n biokomposiittituotteiden kehittäjät eivät olleet vielä ajatelleet: jäykkärakenteinen 

luonnonkuitukomposiitti on omiaan korkealuokkaisten kaiuttimien raaka-aineeksi. 

Materiaali kohtaa asiakkaan toiveet 

Suomalainen Genelec on maailman 

johtava aktiivikaiuttimien valmistaja, 

jonka tuotteet ovat niittäneet mainetta 

ympäri maailmaa. Uusi luonnonkuitu- 

komposiittiin perustuva kaiutinmallisto 

syntyi aktiivisen tuotekehityksen 

tuloksena. Kaiuttimissa kohtasivat 

yrityksen oma, vuosia kestänyt 

kehitystyö sekä uusi UPM ForMi-

komposiitti. 

”Olemme olleet mukana erilaisissa 

komposiittimateriaalien tutkimus- 

hankkeissa jo 2000-luvun alusta 

alkaen. M-sarjan kehitystyössä 

löysimme sopivan tuotekonseptin, 

jossa materiaalin ominaisuudet ja 

asiakasvaatimukset kohtaavat”, sanoo 

Juha Holm Genelecin tuotekehitystiimistä. 

M-sarjan kaiuttimien sarjatuotanto käynnistyi viime vuonna. Yritys odottaa UPM ForMi-

komposiitista tehdyistä kaiuttimista uutta menestystarinaa. Pääkohderyhmänä kaiuttimille 

ovat musiikin tekijät erityisesti kotistudioissa, muusikot ja DJ:t. 

”Materiaalia käytetään kotistudiokäyttäjille suunnatussa mallistossa. Ne ovat tuotteita 

ammattitason käyttäjille kotiympäristöön, jossa tilat ovat yleensä pieniä ja akustisesti 

haastavia”, kommentoi M-sarjan kehityksessä mukana ollut Terho Savolainen Geneleciltä. 

 

Genelec M-sarja ensimmäistä kertaa esillä Frankfurtissa 
Pro Light & Sound-messuilla 2013. Tänä vuonna tuotteet 
olivat MusikMessen puolella mukana omalla osastollaan, 
jossa esiintyi myös kansainvälinen DJ. Hänellä on pari 
M040-kaiuttimia myös arkikäytössä. 

 



 

  

Etuina ekologisuus ja tuotannon teho  

UPM ForMi-materiaalissa käytetään muovin ohella selluloosaa. Sellukuidulla saadaan 

biokomposiittiin vahvuutta ja jäykkyyttä. Sellukuidun osuus koko materiaalista on 50 

prosenttia. Genelecin M-sarjan kaiuttimet ovat ensimmäiset, joiden luonnonkuitukomposiitti 

on saatavissa PEFC-sertifioituna. 

”PEFC-sertifiointi kertoo, että käyttämämme kuitu on 

peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Genelecin 

kaiuttimissa on lähes yhtä paljon sellua kuin kiiltävässä 

hienopaperissa”, UPM:n Biocomposites -yksikön vetäjä 

Markku Koivisto vertaa. 

Uusiutuvan ja sertifioidun puukuidun lisäksi komposiitti- 

materiaalilla on sekin ekologinen etu, että kaiutinkotelo 

on maalaamatta valmis. Koivisto korostaakin uuden 

materiaalin etuja tuotantotehokkuudessa ja suunnitte- 

lussa. ”Ruiskuvalulla tuote on kerralla valmis. Sitä ei 

tarvitse työstää ja maalata. Ja suunnittelun vapaus on 

aivan eri luokkaa verrattuna siihen, että kaiuttimia 

rakennettaisiin levyistä.” 

Myös Genelec korostaa laadun ja turvallisuuden merkitystä asiakkaille. Haitaksi ei ole 

myöskään kaiuttimen miellyttävä kosketustuntuma. ”Tärkeintä on tietysti äänenlaatu ja 

tuotteen soveltuvuus asiakkaan omaan käyttötarkoitukseen. Materiaalivalinta kuitenkin 

vaikuttaa tuotteen antamaan kokonaiskuvaan, muun muassa tuotteen viimeistellyn 

ulkonäön kautta”, Holm summaa. 

 

Genelec M-sarja: http://www.genelec.com/music-creation/home/step4  / puh. 017 83 881. 
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