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Kansainvälinen suurprojekti 
onnistui hyvin

Isoissa kansainvälisissä rakennusprojekteissa on mukana paljon arkkitehtejä, urakoitsijoita ja 

tavarantoimittajia. Tältä pohjalta on usein hankalaa löytää todellinen yhteisymmärrys, jotta 

työnteko olisi tehokasta.

    “Onnistuimme rakentamaan toimintamme niin, että paneelien asentamiseen liittyvät tekniset 

ja esteettiset kysymykset eivät vaikeuttaneet yhteistyötämme arkkitehtien ja urakoitsijoiden 

kanssa, vaikka tekniset ratkaisut olivat monimutkaisia ja poikkesivat standardeista. Puucompin 

aktiivinen osallistuminen kiinnityksen ja muiden yksityiskohtien työstöön auttoi ratkaisemaan 

rakentamisaikana aina syntyviä ongelmia nopeasti”, Unikomilta kerrotaan.

    Mittavan projektin toteuttaminen vaatii tiukkaa kontrollia jokaisessa työvaiheessa. Tämän 

projektin onnistuminen johtui Puucompin paneelien asennustyön asianmukaisesta laadunval-

vonnasta, minkä ansiosta paneelit näyttävät valmiissa kauppakeskuksessa erittäin laadukkailta 

riippumatta siitä, missä kohdassa rakennusta ne sijaitsevat.

    GoodZone sijaitsee erinomaisella paikalla Moskovan eteläisellä hallintoalueella kaupunkiin joh-

tavien kolmen pääkulkuväylän läheisyydessä. Se palvelee merkittävää osaa kasvavan kaupun-

gin 12 miljoonasta asukkaasta. Kauppakeskuksen pinta-ala on 56.000 m², ja se jakaantuu lähes 

200 liiketilan kesken tarjoten korkealaatuisia ja monipuolisia kaupan, viihteen sekä kauneus- ja 

ravintola-alan palveluita.
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Moskovan kauppakeskus 
GoodZone valitsi  
sisäkattoihin aidot viilulevyt

Moskovaan keväällä 2014 valmistunut upea kauppa- ja vapaa-ajankeskus GoodZone 

viimeisteltiin viilupintaisilla sisäkattolevyillä. Korkealuokkainen viihtymiskeidas on yksi 

harvoista nopeasti kasvavalle ylemmälle keskiluokalle suunnatuista kauppakeskuksista 

Venäjällä.

Valtteina sijainti, tarjonta ja laadukas ympäristö

Kauppakeskukseen haluttiin välttämättä tyyliin sopivat puiset alakatot. Kovan kansain-

välisen kilpailun voitti Puucomp yhdessä paikallisen kumppaninsa Unikomin kanssa. 

Kohteeseen asennettiin yhteensä yli 14.000 m2 aidolla pyökkiviilulla pinnoitettuja osaksi 

sileitä ja osaksi akustiikkaperforoituja alakattolevyjä otsalevyineen ja erikoisprofiileineen. 

    Unkomin johdon mukaan Venäjällä nykyaikaisten kauppakeskusten yleisilmeen pitää 

olla luonnonläheinen. Aito puu alleviivaa ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä. “Puucom-

pin valintaan vaikutti ensinnäkin se, että tuote on pinnaltaan aitoa puuta, mutta myös 

se, että paneelien peruslevy on palamaton, mikä on ehdoton edellytys julkisten tilojen 

tiukoissa turvallisuusvaatimuksissa.”

Hallittu kokonaisuus 
detaljeista joustaviin 
toimitusaikoihin

“Suurtoimitus venäläiseen rakennuskohteeseen oli Puucompille todella iso asia. Voiton takasi kil-

pailukykyinen kokonaispalvelu, laadukkaat tuotteet ja joustavat toimitusajat. Kehitimme myös juuri 

tähän kohteeseen halutun erikoisen Z-profiililistan  alakattoasennusta varten.”

Kari Hallman, toimitusjohtaja

Puucomp

Puucomp-levyt viimeistelevät vaativienkin toimitilojen ja julkisten kohteiden ilmeen ja

tunnelman. Vuonna 1987 perustettu Puucomp on viilupintaisten sisustuslevyjen taitaja.

Tuotevalikoimaan kuuluvat korkealaatuiset, aidolla puuviilulla tai laminaatilla pinnoite-

tut sekä maalatut sisustus- ja akustikkalevyt suunnittelupalveluineen.
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