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MALL OF TRIPLA, HELSINKI



Sovellamme myymiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme.
Tustustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen käyttöä tai käsittelyä.

OY SIKA FINLAND AB
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo

Puh	 (09)	511	431
Fax		 (09)	5114	3300
www.sika.fi

MALL OF TRIPLA
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Kuva: Jussi Rönkkö

PROJEKTIN OSALLISTUJAT
Rakennuttaja:   YIT Oyj
Lattiaurakoitsija:   Heikkinen Yhtiöt Oy 
Saumausurakoitsija:  RA-Yhtiöt Oy
Tuotteet:     Oy Sika Finland Ab

PROJEKTIN KUVAUS
Aikataulusta etuajassa, lokakuussa 2019 auennut Tripla-kaupunkikeskus Pasilassa koos-
tuu Pohjoismaiden suurimmasta kauppakeskuksesta, asuntotorneista, hotellista, toi-
mistotiloista ja rautatieliikenneasemasta. Sikan ratkaisut olivat mukana varmistamassa 
rakennusprojektin sujuvuutta sekä takaamassa laadukkaat ja pitkäikäiset lopputulokset.

PROJEKTIN VAATIMUKSET
Projekti oli erittäin laaja - sen aikataulu ja työmaa jakaantuivat useisiin pienempiin projek-
teihin. Tämä asetti omat haasteensa aikataulujen ja kaikkien työvaiheiden yhteensovit-
tamiselle. Lattiapinta-alaa oli tasoitettavana useita kymmeniä tuhansia neliöitä erilaisissa 
tiloissa, joten valittujen menetelmien tuli vastata sekä tilojen että aikataulujen asettamiin 
tarpeisiin. 

MENETELMÄT
Hotellin eteistilan ja huoneiden lattiapintojen tasoitukset tehtiin innovatiivisella Casco 
Floor Expert HL 50 -hybriditasoitteella, jonka Hybrid Active Dry teknologian ansiosta pak-
sukin tasoitekerros on päällystettävissä jo n. 48 tunnin kuluttua. HL 50 soveltuu 3-50 mm 
kerrospaksuuksille.  Tuotteen nopean päällystettävyyden ansiosta työt etenivät aikatau-
lussa. Myös Casco Floor Expert SP-X, vähäpölyistä ja itsesiliävää lattiatasoitetta käytet-
tiin mm. aseman aula- ja liiketiloissa. 

Mattoja liimattiin useissa tiloissa, mm. hotellin käytävillä, eteistiloissa ja lääkäriaseman 
tiloissa Casco Floor Expert Casco Proff GP:llä, joka on nopeasti asettuva lattia- ja seinäli-
ima useimmille PVC- ja LVT- päällysteille. Tuotteen nopea asettuvuus varmisti mattojen 
liimausurakan jouhevuuden ja aikataulussa pysymisen. Casco Floor Expert CascoProff 
Universal -lattialiimaa käytettiin tietyille matto/vinyylilattioille asennusohjeiden sitä 
vaatiessa. Kaikki valitut tuotteet toimivat kuten niiden piti ja ne valittiinkin kohteeseen 
luotettavuuden vuoksi, kertoo Heikkisen työnjohtaja Peter Jossandt.

Kohteen seinien saumauksiin  sisällä ja ulkona käytettiin SikaHyflex®-250 Facade -julki-
sivusaumamassaa, joka on paloluokiteltu, M1-hyväksytty PU-pohjainen saumausmassa 
mm. arvojulkisivuille ja rasitukselle alttiisiin kohteisiin. Tuotteen päällemaalattavuus ja 
hyvä ikääntymisenkesto varmistavat saumojen pitkäikäisyyden ja muuntojoustavuuden. 

Lasiliimoja Sikasil® IG-25H, Sikasil® HMPlus ja  
Sikasil® WS-605S käytettiin eristyslasielementtien 
liimauksessa.


