
CASE
Saga
Congress Center

Tekniskt krävande 
innertakskonstruktioner

Genom noggrann planering och omsorgsfullt genomförande löstes utmaningar i belysning, 

akustik och luftkonditionering i lokalen som används bl.a. för internationella auktioner. Dimen-

sioneringen av element och planeringen av fastsättningsdetaljer gjordes av Rakenne Tikka 

tillsammans med Puucomp. 

   De långa, lämpligt nyanserade, konformade träfanerskivorna måste vara väldigt exakta, så 

att monteringen av ca 2000 m2 tak- och väggelement kunde genomföras på sex månader: “Vi 

samarbetar med Finlands bästa fanerskiveleverantör”, säger direktör Timo Walden på Rakenne 

Tikka Oy. “Planeringssamarbetet är enkelt, produkterna utmärkta och leveranserna pålitliga.” 

Unika tak av ribbor i massivt trä

Auditoriets ljusa väggar täcks av Puucomps stilfulla väggelement klädda i viteksfaner, vars 

nyanser ger en fridfull men levande stämning. Den speciella lokalens akustik löstes med en kon-

formad takkonstruktion täckt av ribbor i massiv vitek, som med sina infällda lampor upprepar 

samma levande tränyanser.

   Timo Walden är särskilt stolt över restaurangens tak med sina viteksribbor: “Ribborna i mas-

sivt trä är 20x60 mm. Det harmoniska slutresultatet blev möjligt tack vare Puucomps gedigna 

kunskaper i fastsättningsdetaljer och dimensionering. Det var också en säkerhetsfråga, efter-

som konstruktionen är ovanligt tung.”
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Puucomp

the wood interior professionals

Innerbeklädnaden i 
Saga Congress Center 
fungerar med stil

Den konstfärdiga innerbeklädnaden i internationella Saga Congress Center representerar 

finsk snickarkonst när den är som bäst. Auditoriets och restaurangens speciella akustiska 

och brandskyddade takelement av massiva ribbor i vitek samt väggpanelerna täckta 

med viteksfaner levererades av Puucomp. Lösningarna beställdes och monterades av 

det erfarna företaget Rakenne Tikka Oy. 

Modern design

Konferenslokalen, som hör till de största och populäraste i Finland, togs efter en grund-

läggande renovering i bruk på nytt i mars 2015. För planeringen av lokalerna ansvarade 

Arkkitehdit Tiula Oy, Innovarch Oy samt Arkkitehtitoimisto Alpo Halme Oy. Den minima-

listiska inredningen kombinerar ljust trä och olika vita nyanser.

   Målsättningen var en modern lokal, som uppfyller dagens tekniska krav och som kan 

betjäna det växande internationella klientelet. I auditoriet för 900 personer ordnas auk-

tioner, möten, konferenser och till och med konserter.  À la carte -restaurangen har plats 

för fler än 700 kunder. 

Kunderna berömmer 
de nya lokalerna

“Både slutkunden Saga Furs Oyj och Pakrak Oy, som beställde innerbeklädnaderna av 

oss, har tackat oss för ett mycket lyckat genomförande. Vi är också själva nöjda med 

både processen och slutresultatet. Det är ett nöje att göra innertak och väggar av Puu-

comps högklassiga produkter.”

Timo Walden

Rakenne Tikka Oy

Puucomp är en av Skandinaviens ledande leverantörer av fanerade inredningar och

akustikpaneler. Kristinestad, Finland, har exporterat sin expertis med trä till Sverige

sedan tidigt 1600-tal. Puucomp fortsätter denna tradition med idag 40 yrkesmän och

-kvinnor  inom träinteriörer.

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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