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ProdemaFunderMaxTwinsonPuucomp Allaktivitetshusets imponerande fasad lockar  
en att stiga in  
Liipolas allaktivitetshus Onni fick FunderMax-fasadskivor  

Frihet att koncentrera sig  
på arkitekturen
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H östen 2015 fick Liipola i Lahtis ett 

allaktivitetshus, Onni, som betjänar 

hela byn, och den planerades av 

arkitektbyrå Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm 

Oy. I byggnaden finns förutom invånarlokaler som 

betjänar alla bybor, även ett daghem, en skola 

och ett bibliotek. Allaktivitetshuset nära köpcen-

tret har lokaler för olika slag av samvaro med 

bl.a. gym, verkstäder för snickrande och annat 

handarbete, mediatek och ett s.k. sinnesrum. 

Formfulländat, modernt yttre

Byggnaden, som är placerad i en brant sluttning, 

har två våningar i huvudfasadens riktning och 

längre ner i sluttningen tre våningar. Byggnadens 

monumentala karaktär framhävs av det varie-

rande yttertaket samt fasadens material, rödtegel 

och FunderMax-fasadlaminat med fräscht möns-

ter i grönt. Högtryckslaminat användes också på 

daghemmets sida i tre olika nyanser av ockragult.  

Enligt arkitekt Aarne von Boehm, som ansva-

rade för planeringen, ville man ha en ungdomlig 

huvudfasad på byggnaden: “Fasaden i rödtegel 

passade fint i omgivningen och den livades upp 

med fasadskivor med fartfyllt och inspirerande 

mönster som passar de ungas värld. Vi har fått 

endast positiv respons från användarna.”  

Att få till stånd de sneda linjerna på fasaden 

med speciell form förutsatte viss kreativitet och 

ett intensivt samarbete mellan Puucomp, som 

skar till och levererade FunderMax-skivorna av 

högtryckslaminat och Suomen Kiipeilytekniikka 

Oy, som stod för monteringen. 
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B ergvik Köpcenter i Värmländska Karl-

stad har moderniserats med stil under 

2015. Köpcentret, som belönades med 

Årets köpcentrum 2008, har planerats av Ågren, 

specialist på konceptplanering av handelsplatser. 

Ågren ansvarade även denna gång för renove-

ringen av köpcentret. Centret har fått både nytt 

yttre, bättre luftkonditionering och ny sorterings-

funktion Köpcentrets speciella interiör skapades 

med Puucomps vägg- och takskivor med faneryta.

Bergvik Köpcenter öppnades 1998. Ett köp-

paradis i form av en hästsko, beläget i en viktig 

trafikknutpunkt. Köpcentret i en våning är lätt att 

röra sig i och kunderna betjänas av 60 butiker 

samt 11 caféer och restauranger. Torget i mitten 

bildar en visuellt intressant vistelseplats med 

tredimensionell taklösningar.

Insidan av centret har beklätts med Puu-

comps vitlackerade inredningspaneler i askfaner. 

För monteringen svarade Interoc Akustik. 

Leveransen, som omfattade många olika visu-

ella element, krävde ett tätt samarbete mellan 

Puucomp och Interoc, eftersom alla skivor och 

monteringslösningar tillverkades skräddarsydda 

efter kundens önskemål och levererades efter en 

tight monteringstidtabell.

Levande innertak av trianglar i varierande 

storlek

 

Torgets takkonstruktion i flera plan är ett utmärkt 

exempel på modernt snickeriarbete. Puucomp 

levererade delvis diagonalt perforerade skivor för 

butikskorridorernas övre delar samt taköpp-

ningar. I köpcentret monterades över 2 500 m2 

inredningsskivor i askfaner. I leveransen ingick 

allt monteringsmaterial som montagelister och 

skruv mm.

“Arkitektoniskt och tekniskt var det här ett 

utmanande projekt, eftersom utgångspunkten 

var en vision om en takkonstruktion som aldrig 

Tredimensionell takkonstruktion fullbordar 
stämningen
Bergvik Köpcenter har fått ny karaktär med träfaner 

Arkitektur och yta – 3 utmaningar

Att skapa ytor är kanske det mest grundläggande inom arkitekturen
www.surfaces.fi/arkitektur-och-yta-3-utmaningar
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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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tidigare tillverkats. Den kantiga strukturen, som 

skulle kunna vara tagen ur ett avsnitt av Star 

Trek, skapades med hjälp av CAD-modellering. 

Det blev många tekniskt krävande detaljer som 

bearbetades i takt med att arbetet framskred. 

Hur vi skulle göra med belysning och den för 

kunderna osynliga hustekniken fick vi klar först 

under själva monteringen”, berättar Interocs 

projektchef Patrik Rodin. 

“Monteringen, som skedde i öppna lokaler 

och med stram tidtabell, hade sina utmaningar. 

Både leveranser och montering skedde i huvud-

sak nattetid”, fortsätter Patrik Rodin. “Vi valde 

Puucomp som leverantör, eftersom vi av erfaren-

het vet att de löser tekniska och leveransmässigt 

svåra utmaningar både säkert och flexibelt. Vi 

har fått positiv feedback från både köpcentret 

och kunderna - Bergvik Köpcenter fick vid reno-

veringen ett lyft långt in i framtiden.” 

“Panelernas speciella form och funktiona-

litet samt utmaningarna i fråga om monteringen 

fick oss att utveckla en helt skräddarsydd lös-

ning”, förklarar Tommi Haapanen, produktions-

chef på Puucomp. “Vissa av skivorna måste till 

exempel monterades så att de vid behov enkelt 

kunde tas loss, för att lätt komma åt hustekniken 

bakom dem.”
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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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