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Uusia, toinen toistaan upeampia kauppakeskuksia nousee yksi toisensa jälkeen ja 

vanhoja kunnostetaan nyt uuteen ilmeeseen. Kauppakeskukset eivät kuitenkaan 

ole enää vain pelkkiä shoppailutaloja, vaan elämyksellisiä kokonaisuuksia, joiden 

yhteydessä on niin liikennekeskuksia, asuntoja, ravintoloita kuin terveydenhuollon 

palveluitakin.

Kauppakeskukset ovat nykyajan julkisia olohuoneita, joissa vietetään aikaa, tavataan 

ystäviä ja shoppaillaan tarpeellista tai vähemmän tarpeellista. Elämykset ovat nousseet 

yhä tärkeämmäksi vetovoimaksi eri kauppakeskuksissa. Myös kauppakeskuksen 

viihtyisyydellä kilpaillaan – sillä kilpailua on. Panostus näkyy myös sisustusratkaisuissa.

Tähän IdeaBookiiin on koottu erilaisia toteutuksia, joissa olemme olleet mukana.  

Poimi ideoita ja kysy ratkaisuja omiin ideoihisi.

Kauppakeskukset nykyajan olohuoneita



5

Pasilan asema / Tripla

Pasilan asema on yksi Suomen vilkkaimmista 

asemista. Uuden aseman suunnittelussa 

on paneuduttu häivyttämään asemahallien 

kolkkoutta ravintola-kahviloilla, palveluilla ja 

laadukkailla sisäverhousmateriaaleilla. Asema 

on portti Tripla-kauppakeskukseen ja sen on 

osaltaan houkuteltava ohikulkijoita pysähtymään 

kauppakeskukseen. Nopeat hankinnat voi tehdä 

aseman puolella ja jos on aikaa viipyä hetken 

pidempään, helposti kääntyy Triplan puoleen. 

Selkeää rajaa näiden kahden välillä on vaikea 

hahmottaa. 

450 m2 ArborLine rimaelementtejä – myös 

tilanjakajina

ArborLine rimaelementit on varustettu osittain 

akustiikkakankaalla ja rimaelementtien 

rimat muotoiltu juuri tähän tilaan sopiviksi. 

Puumateriaali pehmentää hallimaista aulatilaa ja 

rimoitus rytmittää tilaa. Samalla rimoitus omalta 

osaltaan pienentää tilan melutasoa.

Pasilan asemalle kehitimme myös läpinäkyvän 

rimaratkaisun, jolloin rimoituksen ja lasiseinän 

raja pehmenee. Sama teema jatkuu hienosti 

tilasta toiseen. Tilassa on kolmenlaisia ArborLine-

ratkaisuja: 

1. Seinään suoraan asennettuja rimaratkaisuja, 

jolloin tumma taustaseinä näkyy rimojen 

välistä

2. Mustalla akustiikkakankaalla taustoitettuja

3. Läpinäkyviä rimoituksia lasipinnoilla.
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Ainoassa on runsaasti 

mielenkiintoisen muotoisia, 

alaslaskettuja kattoja ja paljon 

puuviilupintaa.

Kauppakeskus Ainoa

Kauppakeskus Ainoan vaativana tehtävänä on 

palauttaa monista rakennustöistä kärsineen 

Espoon Tapiolan vetovoima kauppapaikkana ja 

viihtyisänä kohtauspaikkana. 

Ainoassa on todella runsaasti lämminsävyistä 

puupintaa sen eri kerroksissa: niin seinissä 

kuin alakatoissakin. Upea, iso yksityiskohta on 

yläkerroksesta löytyvä suuri kuvioseinä, joka on 

toteutettu Puucompin tammiviilupintaisille ja 

paloturvallisille leyyille isoilla akustiikkarei’ityksillä. 

Sama kuvioteema toistuu kerrosten väleissä 

kaiteiden alaosissa 

Myös viilupintaisista alakatoista löytyy 

mielenkiintoisia muotoja. 



Tyylikäs viilupinta toimii 

sellaisenaan. Kontrastia puulle 

tuovat metallilistat.
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Kauppakeskus Kaari

Helsingissä, vilkkaan kehätien varressa sijaitseva 

kauppakeskus Kaari on toteutettu vanhan 

hypermarketin paikalle. Vetonaulana sillä on 

edelleen hypermarket, mutta samalla tarjonta on 

laajentunut myös kahviloihin ja erikoisliikkeisiin. 

Vanhasta mielikuvasta ollaan haluttu erottautua 

mm. selkeillä, tasokkaammilla pintamateriaalien 

valinnoilla. Kasviseinä tuo vihreyttä aulatiloihin. 



Rimalaineet, kattojen alaslasketut 

kolmiot, akustiikkakolmiot seinissä 

- kaikki mielenkiintoisia ja upeita 

ratkaisuja, jotka tosin vaativat 

tarkkaa suunnittelua ja yhteistyötä.
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Bergvik – haastavia kaariratkaisuja

Ruotsin Karlstadissa on näyttävä kauppakeskus, 

jonka alakattoihin toteutettiin haastavia ratkaisuja. 

Käytävän kattorimoitukset koostuvat erilevyisistä 

rimoista, jotka yhdessä muodostavat laineita 

kattoon. Valkolakatut, saarniviilupintaiset 

Puucomp-levyt ja rimat asensi Interoc Akustik. 

Haastavat ratkaisut vaativat tiivistä yhteistyötä 

Puucompin ja Interocin kanssa, sillä kaikki 

valmistettiin räätälöityinä toteutuksina ja 

kiinnitysratkaisuina.
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GoodZone – näyttäviä, viilupintaisia kattopintoja

Kauppakeskuksissa on yleensä isoja aulatiloja, 

joiden kokonaisilmettä hallitsevat suuret katto- ja 

lattiapinnat.  Näin on myös Moskovan tyylikkäässä 

GoodZone kauppa- ja vapaa-ajan keskuksessa, 

joka houkuttelee asiakkaikseen varakkaan 

keskiluokan ostajakuntaa. Kauppakeskukseen 

toteutettiinkin näyttävät puuviilupintaiset alakatot, 

joilla saatiin lämmintä ja ylellistä vaikutelmaa koko 

keskukseen.

Kauppakeskukseen asennettiin yhteensä 

yli 14 000 m2 aidolla pyökkiviilulla 

pinnoitettuja alakattolevyja otsalevyineen ja 

erikoisprofiileineen. Me Puucompissa teimme 

tiivistä yhteistyötä paikallisen kumppanimme, 

Unikomin, kanssa. Kehitimme erikoisetn 

Z-profiililistan juuri tämän kohteen vaativia 

alakattoasennuksia varten.



Ylellistä tunnelmaa luovat yli 

14 000 m2 alalla pyökkiviilutetut 

alakattolevyt.
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Kauppakeskus Itis

Suuri kauppakeskus Itis löytyy Itä-Helsingistä. Sitä 

on laajennettu useaan otteeseen vuosien myötä. 

Leveällä keskuskäytävällä on lasikatto, josta 

valo siivilöityy kauniisti sisään. Aina ei kuitenkaan 

ole luonnonvaloa tarjolla, joten sisävalaistus 

on tärkeässä roolissa. Itiksessä loistelamput 

valaisevat hienosti vieressä olevia puuviilupintoja, 

ja luovat lämpimän kontrastin lasipinnoille.
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Iso Omenan kauppakeskuksen laajennus 
liikennekeskukseksi

Miten yhdistää iso kauppakeskus toimivasti 

uuteen liikennekeskukseen? Ison Omenan 

kylkeen tuli pari vuotta sitten metro ja 

liityntäliikenteen bussiasema eli paljon 

liikkeellä olevia potentiaalisia asiakkaita, 

jotka tuli saada poikkeamaan myös sen 

ylempiin kerroksiin laajentuneeseen 

kauppakeskukseen. Korkeakiiltoiset Puucomp-

levyt hissiauloissa kertovat, ettei kyseessä ole 

pelkästä ohikulkupaikasta. Värejä soviteltiin 

kauppakeskuksen brändiväreihin. 

Korkeakiiltoinen laminaattilevy 

sopii hyvin videonäytön viereen. 

Pinkki on kauppakeskuksen 

brändiväri.
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Aidot puupinnat ja luontokuvat 

luovat tunnelmallista, stressitöntä 

Suomi-kuvaa matkailijoille.

Helsinki-Vantaa - Non-Schengen-alueen 
ostoskeskus ja elämystila Aukio

Pala Suomea keskellä lentoasemaa, sellainen on 

elämystila Aukio. Puuverhoilut ovat tilassa tärkeä 

osa Suomi-kuvaa ja -informaatiota. Viiluseinä 

toimii heijastetun tekstin kera kekseliäästi 

informaatioseinänä, jossa myös kerrotaan mm. 

Suomen luonnosta.  

Aukio on hiljentymistila kauppakäytävän vieressä. 

Luontoaiheita lentoasemalta löytyy myös 

akustiikkaperforoituina kuvina.
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Kauppakeskus Valkea – valojen rytmiä

Oulun keskustassa toimiva Valkea yhdistää kaksi 

kauppakorttelia katetulla Kesäkadulla - aina 

kaupunkilaisille avoinna olevalla läpikulkupaikalla. 

Kesäkatu on rakennettu entisen kadun paikalle ja 

muistuttaa katua - nyt kuitenkin selkeänä osana 

kauppakeskusta. 

Valkean aina suojaisat kaupunkitilat tarjoavat 

valoa myös pohjolan pimeinä aikoina. Valkeassa 

kannattaakin kääntää katse kattoon ja 

upotettuihin valoihin. 

Valkeassa kiinnitä huomiosi 

upotettuihin valoihin.



YOUR IDEA.
OUR SURFACES.


