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Vapaus keskittyä  
arkkitehtuurin suunnitteluun
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Selkeät, toimivat ja laadukkaat pinnat 
 
Matinkylän metrokeskus luo tunnelmaa arjen keskelle 

E spoon Matinkylän metrokeskus on 

monipuolisten palveluiden risteyspaik-

ka. Citycon Oyj:n rakennuttama valtava 

kokonaisuus sisältää metro- ja bussiliikenneter-

minaalin, kauppakeskuksen, julkisten palveluiden 

torin ja kaiken tämän alla sijaitsevat pysäköin-

tikellarit. Kesällä 2016 valmistuneen kohteen 

suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto HKP Oy. 

Matinkylä on metroliikenteen pääteasema 

ja liityntäliikenteen keskus, jonka kautta tulee 

kulkemaan yli 30.000 matkustajaa päivittäin. 

Metrokeskuksen sijainti kauppakeskus Ison 

Omenan rinnalla merkitsi arkkitehdeille monia 

haasteita. Tavoitteena oli omaleimainen ja 

laadukas kokonaisuus, jossa ihmiset viihtyvät ja 

saavuttavat helposti haluamansa palvelut. 

Lämminsävyistä julkisivulaminaattia, 

tiiltä ja betonia

Metrokeskus-rakennuksella on oma 

muotokieli ja materiaalit. Pääasiassa vaaleiden 

julkisivupintojen vastapainona on julkisivuma-

teriaaleina käytetty myös lämpimän ruskeaa 

tiiltä ja samaa väriskaalaa olevaa FundeMax-

julkisivulaminaattia. Kauppakäytävien sisäjulki-

sivuissa on käytetty Puucompin korkeakiiltoista 

laminaattilevyä viitenä eri värisävynä sekä 

tammiviilupintaisia sisäverhouslevyjä.

Matinkylän keskustassa sijaitseva raken-

nus jatkaa alueen korttelirakennetta. Sisä- ja 

ulkotilojen rajoja on tarkoituksella häivytetty 

mm. lasikatteisella ulkotilamaisella toriaukiolla, 

joka sijaitsee rakennuksen keskellä. Julkisi-

vujen suunnittelusta vastasi arkkitehti Risto 

Ingman HKP:sta: “Vaaleiden kuitusementtijul-

kisivujen vastapainona on käytetty puupintaa 

muistuttavaa lämminsävyistä laminaattia, joka 

kestää sääolosuhteet eikä tarvitse huoltoa. Eri 

materiaalivalinnat antavat myös yksilöllisen 

identiteetin rakennuksen sisäänkäynneille.”
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Sisäverhouksen suunnittelusta vastannut HKP:n 

arkkitehti Ami Oja kertoo, että haastava kohde oli 

mielenkiintoinen suunnittelutehtävä: “Osapuolia 

oli paljon ja monenlaiset toiveet oli sovitettava yh-

teen. Tavoitteena ollut laadukas yleisilme toteutui 

hyvin. Rakennus tulee olemaan kovassa käytössä, 

joten materiaalivalinnoissa kiinnitettiin ulkonäön 

lisäksi erityistä huomiota kestävyyteen. Värivalin-

noissa käytettiin osittain Cityconin brändisävyjä”.  

 

Bussiterminaalin lähtölaitureiden yläpuolella on 

lämpimän sävyistä puupintaa, tammiviilupintaan 

on integroitu myös laitureiden numerot. Bussiter-

minaalin kokonaisilme on saanut kiitosta. 

Mittojen ja toimitusten tarkkuus olen-

naista

 

Ison kohteen julkisivujen ja sisäverhousten 

toteutus vaatii sujuvaa toimituslogistiikkaa. 

Tuotteet tilasi ja asensi Karkkilan Sisäverhous Oy. 

Puucompin Jari Rajamäki kertoo, että tavaratoi-

mitusten purkuajat oli sovittava hyvissä ajoin ja 

niistä pidettiin myös kiinni.  

“Valmistimme noin 1.400 m2 korkeakiiltoisia 

laminaattipintoja metrokeskuksen seiniin. Kaikki 

levyt valmistettiin asennusliikkeen ilmoittamiin 

mittoihin ja niistä syntyi sekä yksisävyisiä että 

useampisävyisiä pintoja. Korkeakiiltoiset pinnat 

suojattiin kalvoilla, jotka poistettiin vasta asennuk-

sen jälkeen. Toimitimme myös bussiterminaalin 

seiniin tarvitut tammiviilupinnoitetut levyt, joihin 

integroitiin itsevalaisevat numero-opasteet.”
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Toimivat sisäverhouslevyt / Osa 1
Sisäverhous ja ulkonäkö

Lataa ja lue ratkaisuista!
http://www.surfaces.fi/puucomp/tuotteet/puucomp-toimivat-sisäverhouslevyt-

osa-1
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Etsimme ja tarvittaessa testaamme 

yhdessä pintaratkaisut, jotka 

viestivät haluamaasi tunnelmaa ja 

täyttävät kohteelta edellytetyt visu-

aaliset ja laadulliset vaatimukset. 

Valitsemme tai suunnittelemme 

sopivimman teknisen toteutustavan, 

joka ottaa huomioon myös asen-

nustyön sujuvuuden.

Huolehdimme, että pintarakenteet 

täyttävät kaikki viranomaisvaa-

timukset ja varmistamme, että 

tarvittavat sertifikaatit sekä ohjeet 

ovat voimassa ja käytettävissä.

Olemme aktiivisesti mukana 

projektin käytännön toteutuksessa 

alusta loppuun saakka, huolehtien 

myös tuotannosta, logistiikasta ja 

asentajien opastamisesta.

Palvelu arkkitehdeille ja heidän asiakkailleen 
SURF auttaa arkkitehtia toteuttamaan pintaratkaisuja koskevat ideansa. Palvelemme rakennus-

projektin eri osapuolia suunnittelusta asennusvaiheeseen ja huolehdimme teknisen toteutuksen 

toimivuudesta, tuotannon valvonnasta ja pintarakenteiden logistiikasta.

L änssi-Ruotsissa Skarassa on meneil-

lään useita vuosia kestävä koulun uu-

dista misprojekti. Vanhan Teglaskolanin 

tilalle nousee nykyaikainen kolmekerroksinen 

koulu, jonka nimi Viktoriaskolan kytkeytyy pai-

kalliseen historiaan ja naapurissa sijaitseviin 

Viktoriasjöhön ja Viktoriagårdeniin. 

 

Vanhan kolmeosaisen koulurakennuksen 

purkaminen ja uuden Viktoriaskolanin raken-

taminen tapahtuu vaiheittain, ja uuden koulun 

ensimmäinen osa valmistuu vuonna 2017. 

Uudisrakennuksen ulkoverhous on punatiiltä, ja 

sisäseinät ovat valkealla laminaatilla pinnoitet-

tuja Puucomp-akustiikkalevyjä. Näin luodaan 

ison koulun toiminnalle rauhalliset puitteet. 

 

Sisäverhousten asennuksesta vastaa Interoc 

Akustik AB. Projektipäällikkö Patrik Rodin 

kertoo, että tuttu sisäverhouslevyjen toimittaja 

oli helppo valita tähänkin projektiin: “Olemme 

toteuttaneet monia projekteja erilaisilla 

Puucomp-sisäverhouslevyillä. Kaikki toimii so-

vitulla tavalla asennuksiin liittyvien ratkaisujen 

löytämisestä toimituksiin saakka. Aikataulutus 

on tärkeää, sillä seinälevyt asennettiin yhdessä 

lasipintojen kanssa niin, että levyt peittävät 

lasien reunalistat.” 
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Selkeää akustista pintaa koulurakennukseen
 
Viktoriaskolan luo opiskelulle rauhalliset puitteet 
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Arkkitehti, tehdään ideastasi totta

Kaikki näkyvä arkkitehtuuri on pintaa. Pinta antaa arkkitehtuurille muodot ja

reunat, luo tilan ja tunnelman. Jotta saisit luovuudestasi kaiken irti, olemme

koonneet arkkitehtonisen pinnan teknisen osaamisen ja parhaat tuotteet

saman katon alle. Uudet kevytrakentamisen teknologiat sekä yksilöllisesti 

kehitettävät ja toiminnalliset ratkaisut saattavat olla avain juuri nyt 

työpöydälläsi olevaan vaativaan kohteeseen. 

SURF-arkkitehtipalvelu

www.surfaces.fi

Oy Puucomp Ab

Asemakatu 12

FI-64100 Kristiinankaupunki

puh. 010 4222 360
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