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Vackra, fungerande och kvalitativa ytor  
Mattby Metrocenter skapar stämning i vardagen

Frihet att koncentrera sig 
på arkitekturen
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Metrocentret i Mattby i Esbo är en 

knutpunkt med mångsidig service. 

Den enorma byggnaden, som upp-

förts av Citycon Abp, omfattar en metrostation 

och en bussterminal, ett köpcentrum, ett torg 

med offentliga tjänster och under allt det 

här en underjordisk parkering. Centret, som 

stod färdigt sommaren 2016, planerades av 

Arkkitehtitoimisto HKP Oy.

Mattby är ändstation för metrotrafiken 

och ett centrum för anslutningstrafik, där 

över 30 000 passagerare passerar dagligen. 

Att metrocentret ligger bredvid köpcentret 

Iso Omena innebar många utmaningar för 

arkitekterna. Målet var att skapa en personlig 

och kvalitativ helhet, där människor trivs och 

lätt når de tjänster de behöver. 

Fasadlaminat i varma toner, tegel och betong 

Metrocentret har ett eget formspråk och 

egna material. Fasadytorna är huvudsakligen 

ljusa, men som motvikt har man också använt 

tegel i en varmt brun nyans och FunderMax-

fasadlaminat i samma färgskala. På innsidan 

i affärsgångarna har man använt Puucomps 

högblanka laminatskivor i fem olika nyanser 

samt beklädnadsskivor med yta av ekfaner.

Byggnaden i Mattby centrum är en 

fortsättning på områdets kvartersstruktur. 

Gränserna mellan inomhus- och utomhusom-

råden har med avsiktligt tonats ut, bl.a. med 

ett glastäckt torg mitt i byggnaden. För fasad-

planeringen ansvarade arkitekt Risto Ingman 

på HKP: “Som motvikt till de ljusa fasaderna i 

fibercement har vi använt laminat med en yta 

i varm färg som påminner om trä, som är vä-

derbeständig och inte kräver underhåll. Olika 

materialval ger varje ingång till byggnaden en 

personlig identitet.”
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HKP:s arkitekt Ami Oja, som ansvarade 

för planeringen av innerbeklädnaderna, berät-

tar att det utmanande objektet var en intres-

sant uppgift: “Intressenterna var många och 

vi hade många önskemål att beakta. Målet 

med att skapa ett allmänt kvalitativt utseende 

har vi nått. Byggnaden kommer att vara välbe-

sökt, så vid materialvalen tänkte vi inte bara 

på utseendet utan också på hållbarheten. Vid 

färgvalet användes delvis Citycons varumär-

kesfärger. Ovanför bussterminalens perronger 

finns träytor i varm kulör, med perrongnumren 

integrerade i ytan av ekfaner. Bussterminalen 

har fått beröm för sitt helhetsintryck.”

 

Väsentligt att mått och leveranser är exakta

Montering av stora byggnaders fasader 

och innerbeklädnader kräver noggrant 

utförd logistik. Produkterna beställdes och 

monterades av Karkkilan Sisäverhous Oy. Jari 

Rajamäki på Puucomp berättar att lossningsti-

derna för leveranserna måste avhandlas i god 

tid och man höll också noga fast vid dem.

“Vi tillverkade ca 1 400 m2 högblanka 

laminatytor för metrocentrets väggar. Alla 

skivor gjordes enligt måtten som monterings-

firman angivit och med dem skapades både 

enfärgade och flerfärgade ytor. De högblanka 

ytorna skyddades med film, som togs bort 

först efter monteringen. Vi levererade också 

skivorna med yta av ekfaner för busster-

minalens väggar. I skivorna integrerades 

självlysande nummerskyltar.“
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Fungerande inredningsskivor / Del 1
Inredningsskivorna och utseende 

Ladda ner!  
http://www.surfaces.fi/se/produkter/puucomp/inredningsskivorna-och-utseende

http://www.surfaces.fi/se/produkter/puucomp/inredningsskivorna-och-utseende
http://www.surfaces.fi/se/produkter/puucomp/inredningsskivorna-och-utseende
http://www.surfaces.fi/se/produkter/puucomp/inredningsskivorna-och-utseende
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Vi letar fram och vid behov testar 

tillsammans ytlösningar som för-

medlar den stämning som du önskar 

och som uppfyller de visuella och 

kvalitativa kraven som ställts för 

objektet.

En tjänst för arkitekter och deras kunder 
SURF hjälper arkitekter att förverkliga sina idéer för ytskiktslösningar. Vi betjänar de olika parterna i byggprojektet från 

planeringen till monteringsskedet och vi ser till att det tekniska förverkligandet är funktionellt, sköter övervakningen av 

produktionen och logistiken för ytkonstruktionerna.  

Vi väljer eller planerar det mest 

lämpliga tekniska utförandet som 

även tar i beaktande monterings-

arbetet. 

Vi ser till att ytkonstruktionerna 

uppfyller alla myndighetskrav och 

säkerställer att de nödvändiga 

certifikat och instruktioner är upp-

daterade och tillgängliga.

Vi deltar aktivt i det praktiska för-

verkligandet av projektet från början 

till slut, och sköter samtidigt även 

produktion, logistik och montörer-

nas instruering.  
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I Skara i västra Sverige pågår ett 

flera år långt skolförnyelse projekt. 

I stället för den gamla Teglaskolan 

reser sig en modern skola i tre våningar. 

Den nya skolan heter Viktoriaskolan, 

skolan har fått sitt namn genom lokal 

historia och genom Viktoriasjön och 

Viktoriagården i närheten.

Rivandet av den tredelade gamla 

skolbyggnaden och byggandet av den 

nya Viktoriaskolan sker i etapper och 

den nya skolans första del blir klar år 

2017. Den nya byggnadens ytterbekläd-

nad är av rödtegel och innerväggarna 

är klädda med Puucomps akustikskivor 

med vit laminatyta. Det skapar en lugn 

miljö i den stora skolan. 

Innerbeklädnaderna monteras av 

Interoc Akustik AB. Projektchef Patrik 

Rodin berättar att det var lätt att välja 

den välbekanta leverantören av innerbe-

klädnadsskivor även till det här projektet: 

“Vi har genomfört många projekt med 

olika Puucomp-beklädnadsskivor. Allt 

fungerar på överenskommet sätt, från 

monteringslösningar till leveranser. 

Tidtabellen var viktig, eftersom vägg-

skivorna monterades tillsammans med 

glasytor så att skivorna täcker glasens 

kantlister.” 

Ren akustisk yta i en skolbyggnad
Viktoriaskolan erbjuder en lugn studiemiljö
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Kari Hallman 

tel. +358 400 372 145 

kari.hallman@surfaces.fi

Arkitekt, låt oss göra din dröm till verklighet

All synlig arkitektur är yta. Ytan ger arkitekturen dess former och kanter, 

skapar utrymmet och stämningen. För att du ska kunna utnyttja all din 

kreativitet har vi samlat det tekniska kunnandet om arkitektoniska ytskikt och 

de bästa produkterna under ett och samma tak. De nya teknologierna inom 

lättbyggnation och lösningar som utvecklas individuellt och är funktionella kan 

vara nyckeln till det krävande projekt som du just nu har på ditt arbetsbord.  

SURF-Arkitekttjänst
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