
SIKA AT WORK
OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 

Sika® Comfortfloor® Marble FX -lattiapinnoitusmenetelmä



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

LATTIOIDEN PINNOITUS
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Kuva: Jussi Rönkkö

PROJEKTIN OSALLISTUJAT
Rakennuttaja:   OYS 2030 -allianssi
Lattiaurakoitsija:  Heikkinen Oy
Arkkitehdit:    Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
     Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
     Uki Arkkitehdit Oy
Tuotteet:   Oy Sika Finland Ab

PROJEKTIN KUVAUS
Ouluuun rakennetaan maailman älykkäintä sairaalaa. Tavoitteena on, että vuo-
teen 2030 mennessä OYS on maailman älykkäin sairaala, jossa uusin teknologia, 
modernit tilat ja ajantasainen osaaminen takaavat tehokkaan ja vaikuttavan, 
maailman parhaan hoidon. Lattioilla ei ole ainostaan toiminnallisia vaatimuksia 
vaan niiden väreillä on myös fysiologisia ja psykologisia vaikutuksia. Väriin liit-
tyvät reaktiot ovat spontaaneja, ne voivat olla positiivisia tai negatiivisia, mutta 
kuitenkin yksilöllisiä jokaiselle henkilölle. Siksi väreillä on  merkitystä tilojen suun-
nittelussa, kun otetaan huomioon miten paljon erilaisia ihmisiä tiloissa on töissä, 
potilaana tai vierailemassa.

PROJEKTIN VAATIMUKSET
Sairaalaa rakennetaan vastaamaan tulevaisuuden sairaanhoidon haasteisiin 
ja tavoitteena onkin rakentaa sekä henkilökunnalle että potilaille turvalliset, 
terveelliset ja toimivat tilat.
 
MENETELMÄT
Sika ComfortFloor® -lattia tarjoaa pehmeän ja lämpimän tunteen, jolloin sillä on 
mukava kävellä paljain jaloin, istua tai seistä ja vähentää samalla väsymystä tai 
loukkaantumisia. Lattiapinta on elastinen, liukkautta vähentävä,  ja se on ihan-
teellinen alueille, joilla on paljon jalankulkuliikennettä. 

Saumattomuutensa vuoksi se on erittäin helppo puhdistaa 
ja auttaa siten ylläpitämään hygieenistä ympäristöä  tervey-
denhuollon tiloissa. Sika ComfortFloor® ei tue bakteerien tai 
sienten kasvua. Sika ComfortFloor® on hajuton asennuksen 
ja käytön aikana ja se täyttää tiukat ilmanlaatuvaatimukset. 
Äärimmäisen alhaisilla VOC-päästöillään se edistää aktiivisesti 
sisäilman puhtautta.

Sika ComfortFloor® Marbe FX -menetelmä mahdollistaa luke-
mattomien erilaisten kuvioiden luomisen asennuksen aikana. 
Käytetystä työkalusta riippuen pintaan voi luoda  
erilaisia kuvioita tai jopa marmoria jäljitteleviä kuvioita.


