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MERIKESKUS VELLAMO
Sisärakentamisen taidonnäyte



Sisärakentamisen mestari 
jo 40 vuotta

Inlook – ammattitaitoa ja näkemystä

Neljä vuosikymmentä sitten toimintansa aloittanut E. Hiltunen Oy 
vaihtoi nimensä vuonna 2002 Inlook Oy:ksi. Se on alansa johtavia 
sisätilojen rakentajia Suomessa ja merkittävä ja arvostettu toimija omalla 
erikoisosaamisen alueellaan myös Baltiassa ja Venäjällä. 

Suomessa Inlookin toiminta kattaa koko maan. Baltiassa Inlook-yrityksiä 
on kolme ja Venäjällä niin ikään kolme. Yritys on valinnut strategiakseen 
harkitun alueellisen laajenemisen ja toimintansa tehostamisen sekä 
kotimaassa että ulkomailla. Eri toimialueiden kehittäminen perustuu tiivisti 
palvelukokonaisuuksiin, jotka ovat yrityksen tukipilareita. Yrityksen liikevaihto 
v. 2007 oli noin 50 miljoonaa euroa, ja henkilökunnan määrä 450.

Inlook on monipuolisen sisäkatto-osaamisen edelläkävijä ja 
asennusmenetelmien kehittäjä. Yritys toimii tiiviissä yhteistyössä alan 
materiaalitoimittajien, sisustussuunnittelijoiden, arkkitehtien ja rakennusyritysten 
kanssa. Rakennusalalla Inlook on käsite!

Valinta Merikeskus Vellamon sisärakentajaksi oli haastavaa ja mielenkiintoista. 
Rakennuksen kaarevien ja aaltomaisten sisäpintojen toteuttaminen sai 
ammattimiesten sydämen sykkimään kiivaammin. Tähän, kuten kaikkiin 
projekteihin tartuttiin inlookmaisella otteella: tarkasti, taiten ja työstä nauttien!



Muotokieli vaati 
taipuvien pintojen osaamista

Merikeskuksen muodolla halutaan kuvastaa meren maininkeja. Suuri aalto 
on havaittavissa myös korkean näyttelytilan viilulevykatossa. Sisäänkäynti 
on vaikuttava. Laaja aula leveine portaineen ja kaarevat näyttelytasot sekä 
vapaamuotoiset kaarevat seinäpinnat, jotka on tehty tammiviilupintaisista 
materiaaleista antavat tilakokonaisuudelle erinomaisen tyylikkään vaikutelman.

Merikeskus Vellamon sisätiloissa on käytetty monipuolisesti eri toimittajien 
sisäkatto- ja seinäverhousmateriaaleja. Suoria tammiviilukattoja on 1700 m2 
ja kaarevia 500 m2. Tammiviilutettua seinäverhousta on yhteensä 3800 m2, 
josta kaarevaa 340 m2. Hitsattuja kolmen millimetrin lankaverkkokattoja on 
1600 m2 ja kipsikattoja 650 m2. Myös auditorion kaarevat seinäpinnat 
on toteutettu rei´itetyllä ja sileällä kipsilevyllä. Katto- ja seinäverhouksia on 
kohteessa yhteensä yli 12500 m2.

Vuoden 2007 sisäkattoasentaja on inlooklainen

Merikeskus Vellamon urakka osoittautui niin suunnitelmien, olosuhteiden kuin 
työnvaiheistuksen osalta varsin vaativaksi sekä tekijöille että tavarantoimittajille. 
Sisäkattoyhdistys ry valitsi vuoden sisäkattoasentajaksi Merikeskus Vellamon 
sisäkatto- ja seinäverhoustöiden etumiestehtävässä työskennelleen Risto 
Markkulan Inlook Oy:stä. Valintaraadin mukaan hän osoitti vaativassa 
tehtävässä kykyä viedä asioita eteenpäin hyvässä yhteistyössä tilaajan, 
urakoitsijan ja oman työryhmänsä kanssa. Risto Markkula on työskennellyt 
Inlook Oy:ssä sisäkattojen parissa jo 34 vuotta. 



Refl ecting everyday life

www gustafs com

www.tammet.fi
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Talo sisältä 

Kuin meren aalto ja kullankeltainen hiekkaranta

Myös Inlookin tytäryrityksen Inlook Sisustus Oy:n panos kohteen 
rakentamisessa oli merkittävä. Yhtiö urakoi museoon mm. 8000 m2 
väliseiniä ja sisusti auditorion. Inlook Sisustuksella oli koko urakan ajan 
10–15 hengen miehitys vaativissa sisärakennustöissä.

Merikeskus Vellamon rakennus on suomalaisen nykyarkkitehtuurin merkkiteos. 
Sen arkkitehtuuria ja teknisesti vaativia yksityiskohtia voi ihailla samalla kun 
tutustuu merenkulun historiaan. Täällä on Suomen Merimuseon uusi koti. 

Sisältä rakennus on muodoltaan kuin meren aalto. Vellamossa toimivat 
Suomen Merimuseo, Kymenlaakson museo ja Tietokeskus Vellamo. 
Rakennuksessa on mm. opetus- ja seminaaritiloja sekä yli 200-paikkainen 
auditorio.

Kohteen projektinjohtourakoinnista vastasi Lemcon Oy ja 
arkkitehtisuunnittelusta Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy 
pääsuunnittelijanaan arkkitehti Ilmari Lahdelma. 

Vellamon kokonaispinta-ala on lähes 15 000 m². Rakennuksen tilavuus on 
noin 118 000 m³. Rakennuksen kustannusarvio oli 37,8 miljoonaa euroa.

Tammet Oy toimitti tarvittavat 
verkot sisärakenteita varten. 
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