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Saga
Congress Center

Teknisesti vaativat 
sisäkattorakenteet

Auditorion kattorakenteiden huolellisella toteuttamisella ratkaistiin mm. kansainvälisessä huu-

tokauppakäytössä olevan tilan valaistukseen, akustiikkaan ja ilmanvaihtoon liittyviä haasteita. 

Erikokoisten runkoelementtien mitoituksen ja kiinnitysdetaljien suunnittelun Rakennetikka teki 

yhdessä Puucompin kanssa. 

   Pitkät, sävyiltään sopivat kartiomaiset puuviilulevyt oli toteutettava tarkasti, jotta noin 2 000 

m2:n katto- ja seinärakenteiden asennus onnistui kuudessa kuukaudessa: ”Teemme yhteistyötä 

Suomen parhaan viilulevytoimittajan kanssa”, kertoo päällikkö Timo Walden Rakenne Tikka 

Oy:stä. ”Suunnitteluyhteistyö on helppoa, tuotteet erinomaisia ja toimitukset luotettavia.”

Ainutlaatuiset massiivipuurimakatot

Auditorion vaaleita seiniä kiertävät Puucompin valkotammiviiluilla pinnoitetut tyylikkäät sei-

näelementit, joiden sävyt luovat rauhallista mutta elävää tunnelmaa. Erikoisen tilan akustiikka 

ratkaistiin valkotammisilla massiivipuurimoilla pinnoitetuilla kartiomaisella kattorakenteella, joka 

upotettuine valaisimineen toistaa samoja eläviä puun sävyjä.

   Ravintolan valkotammi-massiivipuurimoilla toteutetusta katosta Timo Walden on erityisen yl-

peä: ”Massiivipuurimat ovat kooltaan 20x60 mm. Harmoninen lopputulos edellytti Puucompilta 

kiinnitysdetaljiikan ja mitoituksen huolellista hallintaa. Tämä on myös turvallisuuskysymys, sillä 

rakenne on tavanomaista painavampi.”
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Puucomp

the wood interior professionals

Saga Congress Centerin 
sisäverhous toimii tyylikkäästi  

Kansainvälisen Saga Congress Centerin taidokas sisäverhous esittelee suomalaista puu-

sepäntaitoa parhaimmillaan. Auditorion ja ravintolan erikoiset, massiivisista valkotammi-

rimoista kootut akustiset ja palosuojatut kattoelementit sekä valkotammiviilulla pinnoite-

tut seinäpanelit toimitti Puucomp. Ratkaisut tilasi ja asensi kokenut Rakenne Tikka Oy. 

Nykyaikaista designosaamista

Suomen suurimpiin ja suosituimpiin kuuluva kokoustila otettiin peruskorjauksen jälkeen 

uudestaan käyttöön maaliskuussa 2015. Tilojen suunnittelusta vastasivat Arkkitehdit 

Tiula Oy, Innovarch Oy sekä Arkkitehtitoimisto Alpo Halme Oy. Minimalistinen sisustus 

yhdistää vaaleaa puuta ja valkoisen eri sävyjä.

   Tavoitteena oli nykypäivän teknisiä vaatimuksia vastaavat modernit tilat, jotka palvele-

vat kasvavaa kansainvälistä asiakaskuntaa. 900 hengen auditoriossa järjestetään huuto-

kauppoja, kokouksia, konferensseja ja jopa konsertteja. À la carte -tasoisessa ravintolas-

sa on tilaa yli 700 asiakkaalle. 

Asiakkaat kiittävät 
uusittuja tiloja

“Sekä loppuasiakas Saga Furs Oyj että sisäverhoukset meiltä tilannut Pakrak Oy ovat 

kiittäneet meitä erinomaisesti onnistuneesta toteutuksesta. Olemme itsekin tyytyväisiä 

sekä toteutusprosessiin että lopputulokseen. Puucompin laatutuotteista sisäkattoja ja 

-seiniä on hyvä tehdä.”

Timo Walden

Rakenne Tikka Oy

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.

Oy Puucomp Ab

Asemakatu 12

64100 Kristiinankaupunki FINLAND

tel. +358 10 4222 360

fax +358 10 4222 370

www.puucomp.fi
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