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Suunnittelutehtävä oli haastava, sillä suuri-
kokoinen rakennus muodostui lähinnä sisällä 
olevan automatisoidun robottivaraston vaa-
timusten mukaan eikä rakennusta voinut 
jäsentää massoittelulla tai kattomuodolla. 
Vaikka sijainti Turun kehätien varrella lähellä 
lentoasemaa salli suurpiirteisen rakennuksen, 
haluttiin rakennuksen viestivän design-alan 
yrityksen arvoista olemalla laadukas ja hel-
posti lähestyttävä.

Vaikka rakennus ei voinut muodollaan vies-
tiä käyttötarkoituksestaan, emme halunneet 
tehdä pelkkää postmodernin arkkitehtuurin 
klassikkokirjassa "Learning from Las Vegas" 
kuvailtua kulissimaista ”koristeltua vajaa”. 
Haimme rakennuksen konseptin lähiympä-
ristöstä. Heti tontin pohjoispuolella alkaa 
Pomponrahkan luonnonsuojelualue ja vie-
ressä sijaitsee Suomen kolmanneksi suurin 
siirtolohkare, Pirunpesä. 

Rakennuksen metsäteema näkyy julkisi-
vupinnoissa abstraktina pystysuuntaisena 
reliefikuviona, joka viittaa ympäröivän metsän 
puunrunkoihin. Tontin puita säilytettiin mah-
dollisimman paljon ja alue maisemoitiin käyt-
täen kunttaa sekä rakennuksen alta siirrettyjä 
kivenlohkareita. Parkkialueet jäsennettiin puin 
ja istutuksin suosien kotimaisia, luonnonvarai-
sia lajeja. Suurikokoisten ikkunoiden kautta 
metsänäkymät tuotiin osaksi sisätiloja. Ravin-
tolasta on yhteys ulkoterassille ja toimistopar-
velta pitkälle parvekkeelle.
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Finnish Design Shop on maailman suurin pohjoismaisen designin 
verkkokauppa, jonka nopea kasvu vain vauhdittui pandemian 
aikana, kun fyysiset kaupat sulkivat ovensa. Uusi rakennus 
sisältää yli sataan eri maahan toimittavan logistiikkakeskuk-
sen, pääkonttorin, tuotteiden näyttelytilat ja ravintolan. Kestävä 
kehitys oli voimakkaasti mukana kaikissa valinnoissa – julkisivut 
ja lattiat tehtiin betonista.

Julkisivut tehtiin betonista
Julkisivuelementit ovat betonisia sand-
wich-elementtejä. Loppukeväällä 2020 alka-
neen projektin aikataulu oli hyvin kireä, jotta 
rakennus valmistuisi kesäksi 2021 tulevaa jou-
lumyyntiä varten. Reliefipinta päätettiin siksi 
toteuttaa Recklin valmiilla Brisbane-muotti-
matriisilla. Vaikka poimutetun kuvion syvyys 
on ainoastaan 15 millimetriä, elää pinta päi-
vänkierron mukaan ja varjot saavat kuvion 
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1 Asemapiirros. Laaja rakennuskokonaisuus sijait-

see Turun kehätien varrella lähellä lentokenttää.

2 Betonisen julkisivupinnan reliefikuvio tuo laajaan 

julkisivupintaan uuden mittakaavan, joka hahmottuu 

vasta rakennusta lähestyttäessä.
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näyttämään syvemmältä. Kuvio tuo laajaan 
julkisivupintaan uuden mittakaavan, joka 
hahmottuu vasta rakennusta lähestyttäessä. 

Julkisivujen betonielementit valmisti 
turkulainen Suomen Kovabetoni Oy. Kustan-
nusten optimoimiseksi harmaa betonimassa 
toteutettiin normaalilla kiviaineksella ja 
Portland-sementillä, mutta massaan lisättiin 
6 % Lanxessin mustaa Bayferrox-pigmenttiä. 
Lopullinen julkisivujen betonipinta suojattiin 
mustalla sävytetyllä Faceal Color -pintasuoja-
käsittelyllä. Tasainen tumma väri maastouttaa 
rakennuksen ympäristöönsä ja samalla tuote 
suojaa betonia vilkkaan tien liikenteen pääs-
töiltä (oleofobisuus) sekä sadevedeltä (hydro-
fobisuus). Suojauksen toteutti Uudenmaan 
Pintasuojaus Oy.

Mustalle julkisivupinnalle kontrastina ovat 
sisäänkäynnin osoittava tuulikaappi ja toisen 
kerroksen parveke, jotka ovat puuverhottuja. 
Puupintaiset ikkunat ja ovet tuovat ulkoark-
kitehtuuriin myös lämpöä.

Sisäänkäynti rakennukseen on showroo-
min kautta. Lasiseinäinen korkea tila avaa 
rakennuksen toiminnan ulospäin. Avaraa 

tilaa hallitsee kahdesta massiivisesta liima-
puupalkista tehdyt suorat puuportaat. Portaat 
vievät parvelle, jolla toimisto- ja neuvottelutilat 
sijaitsevat. Koko parven levyinen lasiseinä avaa 
näkymät varastohalliin robottikeräysjärjestel-
mineen.

Kestävä kehitys mukana 
suunnittelussa ja toteutuksessa
Finnish Design Shopin toimitusjohtaja Teemu 
Kiiski korostaa kestävän kehityksen olevan 
tärkeimpiä arvoja yrityksen toiminnassa. – 
Myymme designia, joka kestää vuosikymme-
niä. Pyrimme siihen, että myös kaikki muu 
täyttää tämän kriteerin.

Kestävää kehitystä korostaen rakennuk-
sen arkkitehtuuri on korkeatasoista sekä jul-
kisivussa että sisätiloissa. Tumma rakennus 
on selkeälinjainen ja funktionalistinen, joka 
sopeutuu hyvin ympäristöönsä.

Rakennuttaja NREP Logicentersin Jarkko 
Äikää toteaa, että kestävä kehitys oli hyvin 
voimakkaasti mukana kaikissa valinnoissa. 
Esimerkiksi kaikki rakennusmateriaalit ovat 
läpikäyneet tarkan seulan.

Finnish Design Shop
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3 Julkisivu on tummaa betonia. Betonijulkisivun 

abstrakti kuvio viittaa metsään ja puunrunkoihin. 

Lasijulkisivujen tuulijäykisteenä on liimapuu.

5 Kahden kerroksen korkuinen näyttävä showroom 

aukeaa lasijulkisivullaan ympäröivään maisemaan 

rakennuksen koilliskulmassa. Ensimmäisessä kerrok-

sessa ovat myös muun muassa ravintola keittiöineen, 

kuvausstudio ja noutopiste. 
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4a Julkisivu pohjoiseen

4b Julkisivu itään

4c Julkisivu länteen

4d Julkisivu etelään
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Logistiikkakeskusten valtavirrasta poike-
ten rakennuksen julkisivuksi valittiin kestävä 
betonijulkisivu.

Tontilla ollutta puustoa säilytettiin mah-
dollisimman paljon ja pihalle jätettiin luonnon 
mukaisia alueita. Henkilöliikenne ja rekkalii-
kenne on eriytetty ja näiden välissä on met-
sikkö.

Uudessa modernissa logistiikkakeskuk-
sessa on panostettu energiatehokkuuteen. 
Uusiutuvaa energiaa tuottaa 560 aurinkopa-
neelia ja 24 maalämpökaivoa.

Rakennus sai ensimmäisenä suomalaisena 
logistiikkakeskuksena Breeam-ympäristöluo-
kituksen toiseksi korkeimman Excellent-tason. 
Kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästiin elin-
kaarikonsultin ohjauksella. Rakennus saa ener-
giansa maalämmöstä ja aurinkopaneeleista ja 
kestävyyttä optimoitiin aina olevan kasvilli-
suuden suojaamiseen saakka.

Kyseinen taso on myönnetty tähän men-
nessä vain muutamalle logistiikkakeskukselle 
Suomessa.

Rakentaminen osui hyvään aikaan
Kohteen KVR-urakoitsijana toimi YIT Suomi 
Oy. Hanke eteni tiivistahtisesti. Rakennustyöt 
tontilla alkoivat marraskuussa 2020. Kuten 
Turun seudulla on yleistä, rakennus vaati 
paalutuksen teräs- ja betonipaaluin. 

Suunnitelmat olivat toteutusvaiheen käyn-
nistyessä melko pitkällä ja niitä täydennettiin 
töiden edetessä. Urakoitsija onnistui saamaan 
hankkeeseen osaavat aliurakoitsijat ja rakenta-
minen eteni kaiken kaikkiaan ripeästi. 

Toteutusvaihe osui myös hyvään aikaan, 
jolloin materiaaleja oli tarjolla ilman viiveitä.

Suunnittelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä 
Logistiikkakeskuksen pääsuunnittelusta vas-
tasi logistiikkarakentamiseen erikoistunut 
Arkkitehtiruutu Oy. Rakennuksen arkkiteh-
tuurista ja julkisivujen suunnittelusta vastasi 
Avanto Arkkitehdit Oy ja sisätilojen suunnitte-
lijana toimi Studio Joanna Laajisto. Suunnitte-
lua ohjasi korkealaatuinen, ympäristöön sopiva 
arkkitehtuuri ja kestävä kehitys, joka otettiin 
huomioon kaikissa valinnoissa.

Arkkitehtiruudun suunnittelutiimissä ja 
pääsuunnittelijana hankkeen loppuvaiheessa 
toiminut arkkitehti Susanna Rantanen kertoo, 
että haasteina olivat tontin korkeuserot ja 
raskaan kaluston mahduttaminen tontille. 
Rakennus sijoitettiin tontin etelärajalle, jolloin 
saatiin mahdollisimman paljon tilaa rekkapi-
halle. Mukana suunnittelussa oli apuna myös 
liikennesuunnittelija.

Rakennuksen korkeus ja pitkät jännevälit 
tekivät kohteesta rakenteellisesti vaativan. 
Varaston bruttoala on lähes 9000 neliömet-
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6 Tontin puita säilytettiin mahdollisimman paljon ja 

alue maisemoitiin käyttäen kunttaa sekä rakennuksen 

alta siirrettyjä kivenlohkareita

7 Betonijulkisivun reliefipinta toteutettiin Recklin 

valmiilla Brisbane-muottimatriisilla. Vaikka poimute-

tun kuvion syvyys on ainoastaan 15 millimetriä, elää 

pinta päivänkierron mukaan ja varjot saavat kuvion 

näyttämään syvemmältä. 
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riä, ja vapaata korkeutta on 11,7 metriä. Finnish 
Design Shop on investoinut nykyaikaiseen 
robottiautomatiikkaan, jonka ansiosta kuu-
tiot saadaan hyödynnettyä mahdollisimman 
tehokkaasti.

Varastotilojen mitoituksessa tärkeitä lähtö-
kohtia olivat tehokkuus ja toimivuus sekä tilan 
riittävä korkeus hyllytyksille. Moduulimitoitus 
on suunniteltu siten, että hyllytys on mahdol-
lista molempiin suuntiin. Tavaroiden lyhyet 
siirtomatkat ja mahdollisimman risteytymätön 
layout tehostavat varaston toimintaa. Lähellä 
suorakaidetta oleva rakennuksen muoto oli 
optimaalinen varaston suunnittelulle.

Toimisto- ja asiakastiloissa korostuu design. 
Kahden kerroksen korkuinen näyttävä sho-

wroom aukeaa lasijulkisivullaan ympäröivään 
maisemaan rakennuksen koilliskulmassa. 
Ensimmäisessä kerroksessa ovat myös muun 
muassa ravintola keittiöineen, kuvausstudio 
ja noutopiste. Toisessa kerroksessa sijaitsevat 
toimistotilat. Niiden vapaa korkeus vaihtelee 
7,1–7,5 metrin välillä.

Toimistotilat jakaantuvat pohjoissivun 
ikkunanauhalla varustettuun korkeaan avo-
toimistoon, neuvottelutiloihin sekä pienempiin 
ryhmä- ja vetäytymistiloihin. 

Toimistokerroksen pientilat ovat ympä-
röivää tilaa matalampia noppamaisia kom-
ponentteja. Yhdessä nopista sijaitsevat ker-
roksen wc-tilat. Pergolan kattamasta kahvi-
la-lounge-kirjastosta sekä aulasta ja neuvot-

telutilasta pääsee metsikön kohdalla olevalle 
puuverhoilulle parvekkeelle. Toimiston käytä-
vää rajaavat varastoon päin korkeat lasiseinät, 
joista voi seurata varaston toimintaa.

Rakennusrungon pilari-palkki-järjestelmä, 
kevytrakenteiset väliseinät sekä toimistojen 
nauhaikkunat mahdollistavat myös toimisto-
tilojen muuntojoustavuuden. Tilojen sijoitte-
lussa, rakenteissa ja talotekniikassa on varau-
duttu rakennuksen laajentamiseen.

Kestävät ja näyttävät betonilattiat
Showroomissa on esillä upea valikoima suoma-
laisia Design-tuotteita, joten myös lattiapinnan 
tulee olla tyylikäs.

Finnish Design Shop

8 Toimistotilojen käytävää rajaavat varastotiloihin 

päin korkeat lasiseinät, joiden kautta varastotoimin-

toja voi seurata. Käytävillä on hiotut Designbetoni-lat-

tiat.

9,10 Varasto- ja terminaalipuolelle valittiin beto-

nilattian pintamateriaaliksi A3-kulutuskestävyysluo-

kan Neodur HE3 SVS3 kuivasirote ja liikuntasaumaksi 

muotoiltu Wave.

11a ja b 2. ja 1. kerros. Rakennusrungon pilari-palk-

ki-järjestelmä, kevytrakenteiset väliseinät sekä 

toimistojen nauhaikkunat mahdollistavat tilojen 

muuntojoustavuuden. Varastotiloissa moduulimitoi-

tus on suunniteltu siten, että hyllytys on mahdollista 

molempiin suuntiin.

11a

11b

https://www.finnishdesignshop.fi/showroom
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpiimat.fi%2Ftuotteet%2Fkuivasirotteet%2F&data=04%7C01%7C%7Cdc949e5f3e764c6ce96c08da21d377f0%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C0%7C637859490521699778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=b2KRxw9nCasdBiuY23RHFetDlyo4ngi%2Fmy9qOenR7dQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpiimat.fi%2Ftuotteet%2Fsaumaraudoitteet%2F&data=04%7C01%7C%7Cdc949e5f3e764c6ce96c08da21d377f0%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C0%7C637859490521699778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=gaHk1JyRC111NIl5xmUacbOwrMEsQ%2Fsh%2BJTif03hsRU%3D&reserved=0
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Showroomin lattiaratkaisuksi valittiin beto-
nilattia, ns. Designlattia, joka tässä kohteessa 
toteutettiin DesignBase-versiona eli hiottuna 
ja kiillotettuna harmaana perusbetonilattiana. 
Lopuksi lattia käsiteltiin Obtego-suoja-aineilla, 
jotka vähentävät lattian likaantumista ja hel-
pottavat puhtaanapitoa.

Lattiaurakoitsijana toimi Bermanto Oy, 
jonka designlattiapuolta jatkaa nyt PDH-Lat-
tiat Oy.

Varasto- ja terminaalipuolelle valittiin beto-
nilattian pintamateriaaliksi A3-kulutuskestä-
vyysluokan Neodur HE3 SVS3 kuivasirote ja 
liikuntasaumaksi muotoiltu Wave.

Bermanto toimi myös näiden tilojen lat-
tiaurakoitsijana. Lattiamassana oli normaali 
harmaa lattiabetoni ja myös sirote oli sävyt-
tämätön. Bermannon lattiapuolelta toimin-
taa jatkaa nyt kaksi yritystä BC Floors Oy ja 
MaxBe Oy.

Laajan rakennuskokonaisuuden lattioissa 
on paalulaattarakenne, joten eri detaljien 
osalta käytiin useita palavereja pääurakoitsi-
jan, rakennesuunnittelijan, kuitubetonimitoit-
tajan ja lattiaurakoitsijan välillä. Yhteistyö oli 
erittäin hyvää ja vaikka palaverit jouduttiin val-
linneesta tilanteesta johtuen käymään verkon 
välityksellä, päästiin hyviin lopputuloksiin.

– Wave-liikuntasauman asentaminen pak-
suun laattaan oli hieman haasteellista, sillä sen 
leveästä yläpinnasta johtuen asennuksen tuli 
olla erittäin tarkkaa, kertoo Piimat Oy:n toimi-
tusjohtaja Martti Matsinen.

Rakenne toteutettiin kuitubetonipaalu-
laattarakenteena, joka valettiin osalla alueista 
pumppaamalla ja osalla laserlevitintä käyttäen. 
Tämä vaikutti myös betoniresepteihin, sillä 
pumpatessa jouduttiinn käyttämään hienom-
paa massaa.

Sisätiloissa on pelkistettyä ilmettä
Avanto Arkkitehdit suunnittelivat myös sisäti-
lojen puiset pääportaat, jotka johtavat parvelle 
ja toimistotiloihin.

Pääosin sisätila- ja sisustussuunnittelu on 
Studio Joanna Laajiston käsialaa. 

Suunnittelu lähti liikkeelle siitä, mikä 
määritellään laaduksi. Esimerkiksi kolme 
metriä korkeista sisäovista ja puulasiseinistä, 
wc-tilojen automaattisista seinähanoista sekä 
kaikkien tilojen akustisista ratkaisuista pys-
tyttiin pitämään kiinni kautta koko projektin. 
Kohteessa on käyttötarkoitukseensa sopivia, 
laadukkaita ratkaisuja. 

Sisätilojen ilme on pelkistetty. Pinnoilla 
sekä kiintokalusteissa on paljon vaaleita sävyjä. 

Muuten neutraaleihin tiloihin on tuotu kirk-
kautta ja leikkisyyttä irtokalusteiden väreillä.

Breeam-ympäristöluokituksen Excellent 
-taso toi haastetta myös valaistuksen suunnit-
teluun. Etenkin korkeiden tilojen valaistuksen 
ratkaisut vaativat pohdintaa.

Rakennuttajan, suunnittelijoiden ja toteut-
tajien tiiviillä yhteistyöllä noin 15 miljoonan 
euron hanke saatiin valmiiksi aikataulussa. 

12 Showroomin lattian pintana on kiillotettu kovabe-

toni Design Top ja pinnan suojauksessa on käytetty 

Obtego R-50 -suoja-ainetta.

13 Showroomissa on esillä upea valikoima suoma-

laisia Design-tuotteita, joten myös lattiapinnan tulee 

olla tyylikäs.
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https://piimat.fi/tuotteet/designlattiatuotteet/
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https://www.finnishdesignshop.fi/showroom
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Finnish Design Shop, Turku
Rakennustyyppi Logistiikkakeskus, pääkonttori, näyttelytilat ja ravintola
Osoite Aviatie 2, Turku
Suunnittelu 2020–2021
Rakentaminen 2021
Bruttoala 12 129 br-m2

Rakennuttaja NREP IV FinCo 8 Oy / Sanna Vikström ja Jarkko Äikää
Rakennuttajakonsultti JL- Projektikonsultit Oy / Jarmo Leskinen
Käyttäjä Finnish Design Shop Oy / Teemu Kiiski
Valvoja Auratec Oy / Juhani Virtala
TATE- valvoja TA-Tekniikka Ky / Asko Tamminen

Suunnittelijat:
Julkisivusuunnittelu Avanto Arkkitehdit Oy / Ville Hara, Anu Puustinen ja Noora 

Lehtinen, arkkitehdit SAFA, Veronika Farvozdinova, arkkitehti
Pää- ja ark-suunnittelu Arkkitehtiruutu Oy / Riku Aramo, Päivi Mäntylä ja Susanna 

Rantanen
Sisustussuunnittelu  Studio Joanna Laajisto / Joanna Laajisto ja Mimmu Hirvonen
Rakennesuunnittelu SWECO Rakennetekniikka Oy / Aki Luntamo
Pohjarakennesuunnittelu SM Maanpää Oy / Sauli Maanpää
Talotekniikkasuunnittelu SWECO Talotekniikka Oy / Antti Mustalammi, Santtu Meristö 

(LVI), Juha-Pekka Laiho (SÄH), Petteri Lehtinen (RAU), 
Anu Hannukkala (EN)

Palotekninen suunnittelu Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy / Marianna 
Kauriala, Milla Saarto, Tea Nieminen

Sprinklerisuunnittelu Afire Oy / Antti Virtanen, Harri Jokela
Maisemasuunnittelu VSU Oy / Saara Oilinki
Liikennesuunnittelija WSP Oy / Harri Haantio
Akustiikkasuunnittelu Akucon Oy / Anssi Ruusuvuori
Elinkaarikonsultti Green Building Partners Oy / Timo Rintala

Pääurakoitsija YIT Suomi Oy / Juha Kohonen, Arvi Lehtovaara, Toni Tahkoniemi, 
Jouni Kääriäinen, Rauno Vilén, Ilari Havia (vastaava mestari), Olli 
Lehtonen, Kari Hallanheimo

Betonijulkisivuelementit Kovabetoni Oy
Julkisivujen väri-ja 
pintasuojaus  Uudenmaan Pintasuojaus Oy
Betonilattiamateriaalit Piimat Oy
Betonilattiaurakointi Design-lattiat: Bermanto Oy / PDH-Lattiat Oy / Ari Simola 

Varastotilojen lattiat: Bermanto Oy / BC Floors Oy ja MaxBe Oy
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15

14 Mustalle julkisivupinnalle kontrastina ovat sisään-

käynnin osoittava tuulikaappi ja toisen kerroksen 

parveke, jotka ovat puuverhottuja.

15 Sandwich-rakenteisen julkisivun detaljit on suun-

niteltu tarkoin yksityiskohdin.
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tight. The building needed to be in use already 
by summer of 2021, so that there would be no 
harm to the coming Christmas sales that is 
the high season of online stores. This is why 
we ended up using readymade concrete form 
liner Brisbane produced by Recli. Even though 
the relief is just 15 millimeters deep, the appear-
ance of the surface changes according to the 
sun angle making the pattern look deeper and 
more three dimensional. The pattern introduces 
a smaller scale to the large scale façade surface. 
The relief is visible only when you walk near 
the wall making the approach of the building 
interesting. To optimize the building costs, the 
concrete has basic aggregate and typical Port-
land cement. The concrete was colored with 6 % 
black Bayferrox pigment produced by Lanxess. 
The surface was treated with black Faceal Color 
varnish to make the black surface more intense 
and to blend the building to its surroundings.

The entrance vestibule marking the main 
entrance of the building and first floor balcony 

are clad with wood to contrast the black con-
crete surfaces. Wooden windows and doors also 
bring warmth to the exterior of the building.

The entrance to the building is through a 
showroom. The high space with glass curtain 
walls showcase the use of the building to its 
surroundings. The space is characterized by a 
long straight stair made of two massive glulam 
beans, leading to the first floor office spaces. The 
whole gallery level opens up to the logistics hall 
with the ever moving robot collection system 
through full width windows.

The building was the first BREEAM Excel-
lent (the second highest level) certified logistics 
building in Finland. This ambitious goal was 
achieved with help from a life cycle assess-
ment expert. The energy needed in the build-
ing is produced by geothermal heat powered by 
electricity from solar panels, and the sustain-
ability measures were taken care of in all design 
solutions and building works.

Finnish Design Shop, Turku
Finnish Design Shop is the world’s largest 
online store of Nordic design. The company’s 
fast growth accelerated during the pandemic, 
as physical stores needed to close their doors. 
The new building, headquarters of the company, 
comprises a logistics center delivering products 
to over one hundred countries, a showroom, 
and a restaurant.

The design task was challenging. The large-
scale building was mainly formed according 
to the requirements of the automated robot 
warehouse inside, and there was no possibil-
ity to articulate the building with massing 
or roof form. Even though the location right 
next to the Turku city ring road and near the 
airport allowed for a simple structure, the user 
wished for the building to represent the design 
company’s values  of high quality and easy to 
approach.

Even though the building couldn’t tell about 
its use by its form, we didn’t want to design just 
“a decorated shed” as described in the classic 
book Learning from Las Vegas. We found the 
concept for the building in the near surround-
ings. Right north from the building plot, there 
is a nature conservation area and the third 
biggest boulder from ice age called the Devil’s 
Nest. The forest theme is visible in the facades 
having a vertical three dimensional pattern 
that reminds us of the tree trunks in the sur-
rounding forest. As many trees as possible were 
preserved on the plot. The area was landscaped 
with natural forest undergrowth and stones 
excavated from the site. The parking lot was 
divided into smaller units with green areas 
with domestic trees and vegetation found in 
the wild nature. The building’s large windows 
offer unobstructed views to the surrounding 
forest. There is direct access to the outdoors 
both from the restaurant’s terrace, and from the 
first floor office spaces through a long balcony.

The façade is built with sandwich elements 
made of concrete. The timetable of the project, 
which started in late spring of 2020, was very 
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17

18

16 Rakennuksen korkeus ja pitkät jännevälit tekivät 

kohteesta rakenteellisesti vaativan. Rakennus sijoitet-

tiin tontin etelärajalle, jolloin saatiin mahdollisimman 

paljon tilaa rekkapihalle. 

17 Vaikka sijainti Turun kehätien varrella lähellä len-

toasemaa salli suurpiirteisen rakennuksen, haluttiin 

rakennuksen viestivän design-alan yrityksen arvoista 

olemalla laadukas ja helposti lähestyttävä.

18  Logistiikkakeskusten valtavirrasta poiketen 

rakennuksen julkisivuksi valittiin kestävä betoni-

julkisivu.


