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ProdemaFunderMaxTwinsonPuucomp Kotimainen viilupinta takaa aidon tunnelman
OP:n Vallilan toimitila on kuin elävä taideteos

Vapaus keskittyä  
arkkitehtuurin suunnitteluun
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H elsingin Vallilassa sijaitseva OP:n 

uusi toimipiste on koko korttelin 

kokoinen maamerkki. Näyttävä 

toimistokortteli tarjoaa toimivat ja joustavat tilat 

3.000 finanssialan työntekijälle. Sisäverhousten 

innovatiiviset ratkaisut korostavat hankkeen aitoa 

suomalaisuutta sekä modernisoituja perinteitä ja 

työskentelytapoja.

Kesällä 2015 valmistuneen korttelikokonai-

suuden on suunnitellut Arkkitehtitoimisto JKMM 

ja rakennuttajakonsulttina toimi Haahtela-yhtiöt. 

Kohteeseen asennettiin yhteensä noin 6.000 m2 

Puucompin teknisellä koivuviilulla ja nanopinnoi-

tetulla laminaatilla päällystettyjä sisäverhousle-

vyjä. Niiden asennuksesta vastasi Sisärakenne 

Isomäki.

Kotimaisuus, luonnollisuus ja aidot materiaa-

lit ovat olennainen osa rakennuksen kestävyyttä 

korostavaa konseptia. Tilojen sijoittelussa on 

huomioitu käyttäjien tarpeet: ruokailutilat on 

keskitetty Galleriakerroksen ravintolamaailmaan, 

ja toimistokerroksissa on avokonttorien lisäksi 

erilaisia neuvottelu-, kokous- ja ryhmätyötiloja, 

hiljaiseen ja puhelintyöhön sopivia tiloja sekä 

kohtaamispaikkoja vapaampaan yhdessäoloon.

Vaativa, palapelimäinen sisäverhous

Ravintolamaailmasta löytyy jokaiseen makuun 

sopivia tunnelmia ja makuja: omilla konsepteil-

laan toimivat ravintolat on sisustettu edusta-

mansa keittiön hengessä. Mustat, harmaat ja 

valkoiset nanolaminaatilla pinnoitetut Puucomp-

sisäverhouslevyt muodostavat mielenkiintoisia 

kuvioita, sillä jokainen levy on erikokoinen.

Toimistotiloissa käytettiin vaaleita ja tum-

maksi petsattuja koivuviilulevyjä, jotka asennettiin 

yksitellen arkkitehdin ohjeiden mukaan sekä 

pysty- että vaakasuunnassa. “Lisähaastetta sekä 

tuotantoon että toimituksiin tuli siitä, että jokainen 

toimitettu sisäverhouslevy on mitoiltaan yksilölli-

nen. Kahta samanlaista ei rakennuksesta löydy”, 

kertoo Puucompin myyntipäällikkö Jari Rajamäki.

Kohteen sisäverhousten asennuksesta 

vastannut Veikko Isomäki kertoo, että millintarkka 

työ oli sekä mittakaavansa että toteutustapansa 

vuoksi erityisen vaativa: “Yksilöllisesti asennet-

tavien levyjen toimitus asennusjärjestyksessä ja 

hyvin merkattuina tilakohtaisesti 4 kuukautta kes-

täneen asennuksen aikana oli Puucompilta hyvä 

suoritus. Saimme myös viimeistelyssä tarvittavat 

sovitepalat silloin kun niitä tarvittiin, joten olen 

tyytyväinen saamaamme palveluun.”



Maauimalan oleskelu- ja kulkuväylille valittiin 
tasokas puukomposiitti 
Leppävaaran Uimahallin ulkotilat pinnoitettiin Twinsonilla 

E spoon kaupunki käynnisti vuoden 2013 

lopussa kaikkien aikojen suurimman 

talonrakennushankkeensa, Leppävaa-

ran uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen 

sekä maauimalan rakentamisen. Hankkeen pää- 

ja arkkitehtisuunnittelun teki Pöyry Finland Oy ja 

pääurakoitsijana toimi Hartela Oy. Monipuolinen 

ja tasokas liikunta- ja virkistyspaikka tulee pal-

velemaan kaupunkilaisten lisäksi urheiluseuroja 

sekä kilpaurheilutoimintaa. 

Vuonna 1969 valmistunut arkkitehti Osmo 

Lapon suunnittelema uimahalli korjataan perus-

teellisesti, ja samalla tiloja laajennetaan. Hanke 

valmistuu marraskuun 2015 lopussa, ja asiakkaat 

pääsevät uimaan tammikuussa 2016. Mittavan 

laajennuksen lisäksi tontille rakennetaan maaui-

mala, joka avataan kesällä 2016.

Tyylikäs ja kestävä terassiratkaisu

Uudessa maauimalassa tulee olemaan mm. 

lastenallas, monitoimiallas vesiliukumäkineen, 

kilpauima-allas katsomoineen, suihkut, aurinkote-

rassit sekä piha-alue ulkopelikenttineen. Näissä 

tiloissa altaiden, sauna- ja pesutilojen sekä 

muiden alueiden väliset kulku- ja oleskelutilat 

pinnoitettiin säänkestävällä ja liukastumista es-

tävällä Twinson-puukomposiitilla. Pinnat asensi 

Rakennusliike Talvitie Bygg och Teknik.

“Hyvälaatuinen puukomposiitti, kuten 

Twinson, on mainio ratkaisu julkisiin oleskeluti-

loihin. Tasalaatuisena se näyttää hyvältä ja on 

klipsikiinnityksineen nopea asentaa. Näin ison ja 

monipuolisen kohteen toteutuksessa käytännön 

haasteita tulee aina eteen, mutta saimme ne 

nopeasti ratkaistua”, asennustyöstä vastannut 

Juha Talvitie kertoo.

Maauimalan oleskelualueiden ja kulkuväyli-

en pintoihin valittiin aprikoosinruskea Twinson 

Terrace -puukomposiitti. Tasaisen lämminsävyi-

nen pinta luo kauniin kontrastin ulkoalueen muille 

materiaaleille – kivelle, nurmikolle sekä altaan 

valkealle kaakelille ja sinisenä läikkyvälle vedelle. 

Laadukas puukomposiitti on miellyttävä, 

kuumenematon materiaali paljaan jalan alla. 

Helppohoitoisena ja kosteutta kestävänä Twinson 

on erinomainen ratkaisu ulkoterasseille ja 

-oleskelualueille.
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Arkkitehtuuri ja pinta – 3 haastetta

Lataa ja lue ratkaisuista pinnan haasteisiin!
www.surfaces.fi/arkkitehtuuri-ja-pinta-3-haastetta
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Etsimme ja tarvittaessa testaamme 

yhdessä pintaratkaisut, jotka 

viestivät haluamaasi tunnelmaa ja 

täyttävät kohteelta edellytetyt visu-

aaliset ja laadulliset vaatimukset. 

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.

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.
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puh. 0400 372 145

kari.hallman@surfaces.fi

Jari Rajamäki

puh. 0400 866 887

jari.rajamaki@surfaces.fi

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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