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AirCleaner-ilman-
puhdistuslaite on
helppo ja toimiva
ratkaisu, kun on tarve
parantaa sisäilman
laatua väliaikaisesti.

Ilmalinja Oy:n kehittämä
siirrettävä sisäilmanpuhdis-
tuslaite mahdollistaa tilassa
oleskelun siihen saakka
kunnes sisäilmaongelmien
korjaustoimenpiteet alkavat.
Huoneilma kulkee lait-

teessa F6-luokan kuitusuo-
dattimen, Purafil-suodatin-
massan ja F9-luokan jälki-
suodattimen kautta. Kemi-
allismekaaninen käsittely
poistaa huoneilmasta näky-
vät hiukkaset, mikrohiuk-
kaset, kaasut, hajut, baktee-
rit, virukset ja homeet.
- Jotta ilmanpuhdistuslaite toimii kuten on

tarkoitettu, on se pidettävä päällä jatkuvasti.
Laite on turvallinen käyttää, koska se ei tuo-
ta ilmaan otsonia tai muita haitallisia aineita.
Saatavilla on useita laitemalleja, joiden käsitte-
lemät ilmamäärät ovat alan huipputasoa. Mal-
lin valinta riippuu tilan koosta, toimitusjohtaja
Kari Sintonenmainitsee.
Laitteen optimaalinen toiminta vaatii suo-

datinten säännöllisen vaihtamisen. Ilmalinja
huolehtii siitä koko vuokrakauden ajan eikä
siitä aiheudu asiakkaalle ylimääräisiä kustan-
nuksia.

AirCleaner tuo
väliaikaisen helpotuksen
sisäilmaongelmiin

AirCleaner-ilmanpuh-
distimen käyttö on
entistä helpompaa,
koska uusimmat
laitemallit on
varustettu pyörillä.
Kuvassa laiteAC 750.

- Kun mietitään ratkaisua
sisäilmaongelman väliaikai-
seen ratkaisemiseen, kan-
nattaa ottaa huomioon, että
yhden sairauslomapäivän
hinnalla maksetaan jopa
useamman kuukauden lai-
tevuokra. Jos asiakas haluaa
hankkia laitteen omakseen,
maksaa tämäkin investoin-
ti itsensä nopeasti takaisin,
Sintonen huomauttaa.
Ilmalinja on toimittanut

ilmanpuhdistuslaitteita esi-
merkiksi kouluihin, päivä-
koteihin, terveysasemille,

palvelutaloihin ja toimistoihin eri puolilla
Suomea. Yritys on Helsingin ja Vantaan kau-
punkien sisäilmanpuhdistimien puitesopi-
mustoimittaja.

Ilmalinja Oy
Kutomotie 6 B, 00380 HELSINKI
Puh. 010 292 0440
kari.sintonen@ilmalinja.fi
www.ilmalinja.fi

VADOplex-impulssipumppuhoitoa
käytetään raajojen laskimotukos-
ten ennaltaehkäisyssä, verenkierto-
häiriöiden hoidossa ja turvotuksen
hallinnassa laitosolosuhteissa, mutta
se soveltuu erinomaisesti myös
esimerkiksi säärihaavojen hoitoon
ja amputaatioiden ennaltaehkäisyyn
kotisairaanhoidossa.

Elcos Medical Oy:n toimitusjohtaja Fred
Grönroos kertoo, että hän tutustui AV-im-
pulssipumppuhoitoon 1990-luvun lopulla.
- Menetelmä kehitettiin Englannissa alun

perin käytettäväksi elektiivisessä ortopedi-
assa, jossa syvän laskimon tukoksen riski
on hyvin suuri. VADOplex-laitteistoa käy-
tettäessä raajaan johdetaan jalkaterä- tai
käsipainemasetin kautta paineimpulsseja,
joiden avulla pumpataan laskimoverta ta-
kaisin sydäntä kohti täysin fysiologisella
tavalla. Näin syvään laskimoon ei pääse
kehittymään trombimassaa. Impulssihoito
stimuloi myös syvälaskimon seinämän epi-
teelikudoksen tuottamaan kehon omaa ”an-
tikoagulanttia”. Menetelmä on helppokäyt-
töisempi ja tehokkaampi kuin niin kutsutut
IPC-laitteet eli alaraajoja hitaasti alhaalta
ylös puristavat kokoraaja- tai pohjekom-
pressiolaitteet.
Grönroos jatkaa, että Suomen lääkäripii-

reissä ei ollut 1990-luvun lopulla juurikaan
kuultu AV-impulssipumppuhoidosta, mutta
muutamat tunnetut ortopedian ja neuroki-
rurgian kirurgit vaikuttivat ennakkoluulot-
tomuudellaan impulssihoidon yleistymiseen

Impulssipumpusta suuri
hyöty myös kotihoidossa

teho-osastoilla ja leikkaussaleissa. Impuls-
sipumppuja otettiin käyttöön 2000-luvun
alussa esimerkiksi Töölön sairaalassa ja
Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.
Sittemmin on myös moni kuntoutuslaitos
liittänyt impulssipumppuhoidon hoito-oh-
jelmaansa turvotuksen hallintaan ja lymfa-
hoidon tueksi.

Hyviä tuloksia
säärihaavojen kotihoidossa
Säärihaavojen hoito on suuri ongelma ja
kustannuserä sairaanhoidossa. Impulssi-
pumppuhoito on havaittu tehokkaaksi myös

säärihaavojen hoidossa. VADOplex-impuls-
sipumpulla voidaan tehokkaasti nopeuttaa
verenkiertoa, vähentää turvotusta ja lisätä
hapentuloa haava-alueelle, mikä nopeuttaa
haavan paranemista. Samalla aikaansaadaan
huomattavia kustannussäästöjä.
- Impulssipumppuhoidolla on myös ku-

doskuolemaa eli nekroosia ehkäisevä vaiku-
tus, joka vähentää amputaatiotarvetta. Täs-
säkin piilee mielenkiintoinen asiakkaiden
elämänlaadun ylläpitävä ja kuluja vähentävä
mahdollisuus, Grönroos toteaa.
Yhdellä VADOplex-pumpulla voidaan

tarvittaessa hoitaa kotihoidossa ainakin kol-

me asiakasta vuorokauden aikana.
Myös diabeetikot hyötyvät impulssipum-

pun käytöstä. Diabeetikon valtimonkovettu-
mistauti eli ASO-tauti vaikuttaa verenkier-
toon hidastavasti ja saattaa aiheuttaa veren
kokkaroitumista laskimoissa. VADOplex-
impulssihoito nopeuttaa laskimon virtausta,
veren kokkaroitumisriski vähenee, vastapai-
ne laskee ja valtimosuonisto pääsee toimi-
maan maksimaalisesti.
Grönroos kiteyttää, että VADOplex-im-

pulssihoitoa kannattaa käyttää aina, kun pa-
rempi verenvirtaus voi olla avuksi henkilön
terveydentilalle. Hoidolle on hyvin vähän
vasta-aiheita, mutta hoidon aloittamiselle
vaaditaan aina hoitavan lääkärin suositus.

Elcos Medical Oy
Taivaltie 5, 01610 VANTAA
Puh. 09 7002 6630
info@elcosmedical.com
www.elcosmedical.com

3M Prestige -ikkuna-
kalvojen avulla voidaan
viilentää tilaa, vähentää
häikäisyä, säästää
energiaa ja lisätä
turvallisuutta.

Suurella teholla toimiva ilmas-
tointi kuluttaa paljon energiaa,
kun auringonsäteily kasvattaa
rakennuksen lämpökuormaa.
Tilojen jäähdyttämisen on las-
kettu olevan jopa neljä kertaa
kalliimpaa kuin niiden lämmittämisen. Ik-
kunan G-arvoa parantava 3M Prestige -au-
ringonsuojakalvo vähentää auringon aihe-
uttaman lämpökuorman jopa neljäsosaan,
joten energiaa säästyy merkittävästi.
- Laadukkaiden, ammattitaitoisesti asen-

nettujen auringonsuojakalvojen käytöllä
voidaan parantaa sekä työtekijöiden, asiak-
kaiden että sairaalan potilaiden viihtyvyyttä.
Oleskelu tiloissa on miellyttävää, koska läm-
pötila pysyy tasaisena ilman ilmastoinnin
aiheuttamaa vedontunnetta. Auringonsuo-
jakalvo ratkaisee myös häikäisyongelmat,
joita auringonpaiste aiheuttaa päätetyös-
kentelyssä, Hannu Heikkilä Suomen 3M
Oy:stä sanoo.
3M Prestige -tuoteperheeseen kuuluvat

myös ikkunan U-arvoa parantavat energia-
kalvot, jotka pienentävät lämmön poistu-
mista ikkunalasien kautta talviaikaan, sekä
turvallisuutta parantavat sirpalesuojakalvot.

Ikkunakalvo
parantaa ikkunan
G-arvoa

Tuoteperheeseen on tulossa uutuuksia lähi-
aikoina.
Heikkilän mukaan energiatehokkuutta,

viihtyvyyttä ja turvallisuutta parantavia ik-
kunakalvoja on alettu käyttää Suomessa yhä
enemmän. Niiden käyttö on yleistynyt myös
sairaaloissa.
- Uskomme, että ikkunakalvojen käyttö

lisääntyy entisestäänkin lähivuosina. Ikku-
nakalvomme ja energiansäästöä simuloiva
Preset-laskentaohjelmamme herättivät pal-
jon mielenkiintoa Energiansäästöpäivillä lo-
kakuussa esimerkiksi lvi-suunnittelijoiden
keskuudessa.

Suomen 3MOy
Jälleenmyyjien yhteystiedot
www.ikkunakalvot3m.fi



3www.suomiviesti.fi

FRANKE
MEDICAL OY
VÄLINEHUOLTOJEN
ASIANTUNTIJA
Deko- pesu- ja desinfiointikoneet,
kuivauskaapit, rst-kalusteet, Belimed-autoklaavit,
instrumentti-, monikammio- ja vaunupesukoneet,
omavalvonta, validoinnit, koulutus.

Franke Medical Oy, Vartiokuja 1, 76850 Naarajärvi
p. 015 34 111, ws-medical.fi@franke.com

www.frankemedical .fi

AT-Airin suurimmalla päämiehellä, saksa-
laisella AL-KO THERM GmbH:lla on laaja
ilmankäsittelykoneiden mallisto erilaisiin
käyttötarkoituksiin. Suurimmissa malleissa
ilmamäärä on 54 kuutiometriä sekunnissa.
Koneet ovat helposti asennettavia ja ener-
giatehokkaita.
- AL-KO THERMillä on myös leikkaus-

sali- ja puhdastilakäyttöön soveltuvia hy-
gieniasertifioituja konemalleja. On erittäin
tärkeää, että leikkaussaliin ja puhdastilaan
valitaan nimenomaan hygieniasertifioitu
kone. Sertifikaatti takaa koneen laadun, eikä
suunnittelijan, valvojan ja tilaajan tarvitse
miettiä, täyttääkö kone varmasti määräyk-
set, Rainer Mannersuo sanoo.

AL-KO PURE varmistaa
hyvän sisäilmaston
AL-KO THERMin tuotteisiin kuuluu myös
steriloiva ilmanpuhdistin AL-KO PURE. Se
puhdistaa huoneilman pölystä, siitepölys-
tä ja homeitiöistä sekä eliminoi virukset ja
bakteerit patentoidulla plasmatekniikalla.
Laite poistaa huoneilmasta VOC-yhdisteet
ja epämiellyttävät hajut. AL-KO PURE ei
tuota toimiessaan otsonia eikä kuivata huo-
neilmaa.
Tyylikkäästi muotoiltu AL-KO PURE so-

AT-Air toimittaa hygieniasertifioidut
ilmankäsittelykoneet
AT-Air Oy maahantuo, markkinoi ja myy laadukkaita ja innovatiivisia ilmanvaihtoalan tuotteita.
Tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi puhdastiloissa käytettävät hygieniasertifioidut
AL-KOTHERMin ilmankäsittelykoneet.

veltuu käytettäväksi esimerkiksi odotus- ja
vastaanottohuoneissa. Vapaasti sijoitettava
laite vaatii vain sähköliitännän - ei muu-
ta. Yhden laitteen kapasiteetti riittää jopa
60-neliöiseen huonetilaan.

Muut tuotteet
täydentävät tarjonnan
AT-Airin päämiehiin kuuluu tanskalai-
nen AIRMASTER A/S, joka on erikoistu-
nut koulujen ja muiden julkisten tilojen
hajautettuihin ilmanvaihtoratkaisuihin.
AIRMASTERin ilmanvaihtoratkaisuja käy-
tetään myös siirtokelpoisissa rakennuksis-
sa, joita on alettu hyödyntää yhä enemmän
väistötiloina sairaalarakentamisen hank-
keissa.
- Tuotetarjontaamme kuuluvat lisäk-

si saksalaisen RUCK VENTILATOREN
GmbH:n huippuimurit, kanavapuhaltimet
ja ilmanvaihtokoneet. Lisäksi tuotevalikoi-
massamme on SMAY:n palopeltejä, iris-
peltejä ja sälepeltejä, Mannersuo mainitsee.

Asiakaslähtöinen palvelutarjonta
AT-Airin palvelutarjontaan kuuluvat koulu-
tus-, käyttöönotto- ja huoltopalvelut. Huol-
topalvelusta vastaavat koulutetut yhteistyö-
kumppanit.

AT-Air Oy
Rainer Mannersuo, puh. 045 185 0690
Jussi Puranen, puh. 040 848 6306
Samuli Hartikainen, puh. 040 301 5002
www.atair.fi

Decotech Oy on lanseeraamassa sairaa-
laympäristöön tuotteistoa, jossa yhdis-
tyvät pitkäikäisyys, helppokäyttöisyys,
tyylikkyys ja maltilliset kustannukset.

Helposti asennettavat, ylläpidettävät ja vaih-
dettavat Decotech-törmäyssuojat suojaavat
käytävien ja huoneiden seiniä vuoteiden, pyö-
rätuolien ja telineiden aiheuttamilta kolhuilta.
Törmäyssuojat ovat vahvaa materiaalia ja väri-
vaihtoehtoja on useita matta- tai kiiltäväpintai-
sina. Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa
seinärakenteen hengittävyyden ja tarvittaessa
levyn vaihdon helposti ja nopeasti. Järjestelmän
suunnittelussa on otettu huomioon myös help-
po puhtaanapito. Saatavana on suunnittelu- ja
asennuspalvelu.
Decotechin valikoimassa ovat TLV:n tekniset

potilaspaneelit, joissa yhdistyvät korkea laatu,
tyylikäs muotoilu ja helppo asennettavuus. Pa-
neelit valmistetaan arkkitehdin ja sähkösuun-
nittelijan mittojen ja piirustusten mukaisesti ja
toimitetaan valmiiksi johdotettuina ja kaasu-
putket koeponnistettuina. Paneelien tyytyväisiä
käyttäjiä löytyy jo vuodesta 2006 alkaen kym-
menistä eri sairaaloista ja hoitokodeista ympäri
Suomen.
Decotechin tuotteisiin kuuluu ainutlaatuinen

puupaneeli, josta valmistetaan erilaisin yhdistel-
min uniikkeja lattioita, seinälevyjä, kalusteovia
tai sisustuksellisia erityisyksityiskohtia. Valitun
kokonaisuuden valmistus ja käsittely tapahtuu
esimerkiksi tilan hygieniavaatimukset huomi-
oon ottaen. Tuotteisto on näyttävyytensä ja
kestävyytensä vuoksi hyvin suosittu julkisissa
tiloissa.

Decotech Oy, www.decotech.fi

Ratkaisuja
potilashuoneisiin ja
käytäville
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Pääkirjoitus:

SOL-palvelukonserni on luotettava yhteis-
työkumppani myös terveydenhuollosta
vastaaville organisaatioille. Terveydenhuolto-
tilojen palvelukonsepti varmistaa vaativassa
työskentely-ympäristössä tarvittavan erikois-
osaamisen.

Sairaaloiden kiinteistöpalvelut ja laitoshuoltopalvelut kuuluvat
SOLin vahvoihin osaamisalueisiin. Lisäksi SOL on merkittävä
terveydenhuollon henkilöstöpalvelujen tarjoaja.

Toimialan erikoisvaatimuksia
vastaavaa palvelua
SOL tarjoaa asiakkailleen hyvin organisoitua palvelua, jossa
otetaan huomioon asiakkaan toimialan erityispiirteet. Palve-
lukokonaisuus räätälöidään aina yhdessä asiakkaan kanssa tar-
peita vastaavaksi ja mahdollisimman kustannustehokkaaksi.
Sairaalaympäristö on hyvä esimerkki työskentely-ympäris-

töstä, joka vaatii erikoisosaamista. Tämän vuoksi kiinteistö-
ja siivouspalveluista Suomessa vastaava SOL Palvelut Oy on
kehittänyt erityisen terveydenhuoltotilojen palvelukonseptin.
2010-luvun alussa markkinoille tullut palvelukonsepti on ke-
hittynyt ja tulee kehittymään kokemusten karttuessa koko ajan
asiakaslähtöisempään suuntaan.
Johtaja Camilla Ottosson SOL Palvelut Oy:stä korostaa, että

sairaalassa kiinteistöhuolto- tai siivoustehtävissä työskentele-
vän henkilön on sisäistettävä, miten vaativasta ympäristöstä
on kyse. On osattava ottaa huomioon, että potilaat ja hoito-
henkilöstö ovat jatkuvasti paikalla ja että hygieniavaatimukset
ovat korkeat.
- Suurimmalla osalla sairaalassa työskentelevistä työnteki-

jöistämme on oman alansa ammattitutkinto ja osa suorittaa
ammattitutkintoa oppisopimuskoulutuksena. Perustiedot ovat
siis hallussa, mutta palvelukonseptimme mukaisesti kaikki

palvelee myös sairaalassa

Johtaja Camilla Ottosson toteaa, että sairaalaym-
päristö on erikoisosaamista vaativa työskentely-
ympäristö.Tämän vuoksi SOL Palvelut Oy on
kehittänyt erityisen terveydenhuoltotilojen palve-
lukonseptin.

työntekijät läpikäyvät myös koulutuksen, jossa käsittelemme
esimerkiksi käsihygieniaa, asianmukaista pukeutumista ja
aseptiikkaa. Lisäksi tarjoamme tehtäväkohtaista lisäkoulutusta.

Ulkoistus tuo
kiistattomia säästöjä
Ottosson toteaa, että julkisessa terveydenhuollossa kiinteistö-
ja laitoshuoltopalvelujen ulkoistaminen on vielä melko vähäis-
tä, vaikka ulkoistamisella saavutettavat säästöt ovat kiistatto-
mat.
- Olemme kuitenkin saaneet jonkin verran asiakkuuksia

myös julkisen terveydenhuollon puolelta. Muutamassa sairaa-
lassa vastaamme kaikkien tilojen siivouksesta ja muutamassa
ei-hoidollisten tilojen siivouksesta. Yksityisiä sairaaloita on
asiakaskunnassamme enemmänkin.

SOL Palvelut Oy
Alueelliset yhteystiedot:
www.sol.fi

n SOL-palvelukonserni tuottaa kiinteistö-, siivo-
us-, toimitila-, turvallisuus-, pesula- ja henkilös-
töpalveluja. Kotimainen SOL palvelee niin yksi-
tyisiä kotitalouksia, yrityksiä kuin julkista sektoria.
SOLilla on tytäryhtiöt Ruotissa, Venäjällä, Virossa
ja Latviassa. Konsernissa työskentelee noin 11000
henkilöä.

Menneen vuoden teemana poliit-
tisilla päättäjillä näytti olevan
tuo otsikon mukainen toiminta.

Ainakaan se ei antanut pohjaa itse toimin-
nalle, ei saatu varmoja kehyksiä. Kuitenkin
sairaaloiden odotetaan tuottavan palveluja
koko ajan, sairaaloissa ei voida toimintoja
pysäyttää lautakunnan mietintöjä odotta-
maan.
Tässä on edetty samoja polkuja kuin

kaupan aukiolojen suhteen. Yksi silmä on
nähnyt ”hienon” uudistuksen, mutta onko

Tehdäänkö vai eikö tehdä?
siinä otettu huomioon se, että iltavuorolais-
ten lapset pitää hoitaa ja kotiin on päästävä
myös julkisilla kulkuneuvoilla.
Asuvatkohan päättäjien sukulaiset suuris-

sa asutuskeskuksissa, suurten sairaaloiden
lähellä, kun on nähty tarpeelliseksi suitsia
sairaaloiden tilojen ja tekniikan kehittämis-
tä? Junan on liikuttava, ajattelevatpa polii-
tikot tai sitten ei.
Sairaalatekniikan alalla on tapana edetä

koko ajan. Uusia innovaatioita tulee koko
ajan. Olisi kaikkien edun mukaista, jos ja

kun ne saataisiin käyttöön ja turvaamaan
potilaiden hoitoa. Eli ei oteta aikalisää te-
kemisen kehittämisessä, vaan ollaan jatku-
vasti aktiivisia. Sitä paitsi uudet ratkaisut on
oikeastaan aina taloudellisesti tehokkaam-
pia kuin aiemmat. Jos kehitystä jarrutetaan,
myös innovaatioiden tuomat säästöt siirre-
tään tulevaisuuteen.
Myös terveydenhuollon tiloissa on koh-

teita, joiden käyttö on ollut aluehallintovi-
rastojen ja muiden vastaavien mielestä arve-
luttavaa. On sisäilmaongelmia ja logistisesti

ikääntyneitä tilaratkaisuja.
Mutta helmikuu on todistetusti tulossa, ja

Sairaalatekniikan päivätkin ovat palanneet
taas perinteiseen ajankohtaan. Tapahtuma
järjestetään Kuopiossa, ”mualiman navassa”,
10. - 11. helmikuuta. Tervetuloa kuulemaan
sairaalateknisiä kuulumisia ja toivottavasti
myös maistamaan muikkukukkoa!

Terveisin
Esa Virtanen,
päätoimittaja
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Lighting Design Collective (LDC) on kansain-
välinen valaistussuunnittelutoimisto, jonka
päätoimipaikka on Madridissa ja sivutoimi-
pisteet sijaitsevat Helsingissä ja Lontoossa.
LDC on valaistussuunnittelun moniosaaja,
joka suunnittelee ratkaisuja sekä sisä-, ulko-
että julkisivuvalaistukseen. Myös valotaide
kuuluu LDC:n osaamisalueisiin.
Osakas Jari Vuorinen toteaa, että Lighting

Design Collective Oy tarjoaa asiakkailleen
palvelua, jossa yhdistyvät kansainvälinen ko-
kemus, alan uusin tieto, applikaatiopohjaisen
tutkimustyön tulokset sekä innovatiivisuus ja
luovuus.
Lighting Design Collective Oy:llä on ko-

kemusta myös sairaalavalaistuksen suunnit-
telusta.
- Sairaala on toiminnallinen ympäristö, jos-

sa pitää ottaa huomioon sekä valaistusta kos-
kevien tarpeiden että standardien täyttymi-
nen. Meidän tehtävämme on hyödyntää koke-
mustamme ja osaamistamme toiminnallisen,
mutta myös tunnelmallisen ja elämyksellisen
valaistusratkaisun aikaansaamiseksi.
Led-teknologia on nykyisin käytetyin va-

Valaistuksella luodaan
olosuhteita

Lighting Design Collective Oy on suunnitellut Helsingissä sijaitsevan UPM:n
pääkonttorin valaistuksen. Kuva:Mark Goodwin.

Lighting Design Collective Oy on varma valinta valaistussuunnitelman
toteuttajaksi, kun tavoitteena on toimiva valaistusratkaisu, jossa on tarpeellinen
määrä tunnelmallisuutta ja taiteellisuutta.

laistusteknologia sairaaloissa, mutta Vuori-
sen mukaan myös muita teknologioita voi-
daan käyttää sen mukaan, mitä valaistuksella
halutaan saavuttaa. Valaistuksenohjauksen on
oltava sairaalassa mahdollisimman yksinker-
tainen, mutta kuitenkin nykyaikainen.
- Olemme tällä hetkellä mukana Keski-Suo-

men sairaanhoitopiirin Uusi sairaala -hank-
keessa. Uudessa Keski-Suomen keskussai-
raalassa on tavoitteena aikaansaada arkkiteh-
tuurin ja valaistuksen yhteistyönä miellyttävä
ympäristö sekä henkilöstölle että potilaille,
Vuorinen mainitsee.

Lighting Design Collective Oy
Kasarmikatu 34 D 26
00130 HELSINKI
Puh. 040 524 3616
helsinki@ldcol.com
www.ldcol.com

Lahden ammattikorkeakoulu tarjoaa ainoana
ammattikorkeakouluna Suomessa täydennys-
koulutusta esimerkiksi laitoshuoltajille, väline-
huoltajille, lähihoitajille ja varastonhoitajille,
jotka haluavat pätevöityä sisälogistiikan teh-
täviin sosiaali- ja terveysalan toimintaympä-
ristöissä.
Vuoden kestävä 30 opintopisteen Hoitolo-

gistiikkaan erikoistunut osaaja -koulutus to-
teutetaan monimuoto-opiskeluna. Suurin osa
opinnoista suoritetaan verkossa. Lähipäiviä on
kymmenen. Koulutukseen kuuluu myös kehit-
tämisprojekti, jonka aiheen opiskelija valitsee
työnantajansa kanssa.
- Koulutus perustuu Tekesin rahoittamas-

sa Hoitologistikko-projektissa määriteltyihin
tehtäväkuvauksiin ja osaamisvaatimuksiin.
Koulutuksen sisältö on suunniteltu työelämän
lähtökohdista ja suunnittelussa on ollut muka-
na kaksi sairaanhoitopiiriä. Asioita lähestytään
sekä hoitotyön että logistiikan näkökulmasta
ja kouluttajina on molempien alojen lehtorei-
ta. Lean-ajattelumalli ja potilasturvallisuus
ovat näkyvässä osassa koulutuksessa, lehtori
Ullamari Tuominen kertoo.
Ensimmäiset hoitologistiikkaan erikoistu-

neet osaajat valmistuivat keväällä 2015 ja tällä
hetkellä meneillään on toisen ryhmän koulu-
tus. Kahteen ensimmäiseen koulutukseen on

Terveydenhuollossa
tarvitaan hoito-
logistiikan osaajia
Logistiset tehtävät kuormittavat hoitohenkilöstöä nykyisin liikaa ja heikentävät
hoitoketjun kustannustehokkuutta. Terveydenhuoltoon onkin syntymässä uusi
ammattiryhmä, joka on erikoistunut sisälogistiikan tehtäviin.

osallistunut henkilöitä 15:stä eri organisaati-
osta eri puolilta Suomea. Seuraava koulutus
alkaa syksyllä 2016, ja syksyllä alkavan koulu-
tuksen haku on parhaillaan käynnissä. Koulu-
tukseen on mahdollista tiedustella alueellisesti
ely-tukea.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy
PL 214, 15101 LAHTI
Ann-Nina Maksimainen
Puh. 044 708 0390
ann-nina.maksimainen@lamk.fi
www.lamk.fi
www.hoitologistikko.fi

Tutkimusten mukaan 80 prosenttia bakteereista välittyy ihmi-
sestä toiseen joko suoran tai jonkun pinnan kautta tapahtuvan
epäsuoran kosketuksen välityksellä. Käsienpesupaikalla tämä
ongelma voidaan ratkaista käyttämällä kosketusvapaita hanoja.
Oras on elektronisten kosketusvapaiden hanojen tuoteke-

hityksen edelläkävijä. Yritys toi ensimmäiset kosketusvapaat
hanat markkinoille jo vuonna 1989.
- Tuotekehitysosastomme on työskentellyt siitä lähtien jat-

kuvasti kosketusvapaiden hanoiden tuotekehityksen parissa
ja olemme tuoneet vuosien mittaan markkinoille uutta tek-
niikkaa. Merkittäviä kehitysaskeleita on otettu esimerkiksi
prosessori- ja sensoritekniikassa. Erilaisten asiakastarpeiden
huomioon ottaminen tuotekehityksessä on lisääntynyt koko
ajan, tuotepäällikkö Lassi Lahti kertoo.
Lahti jatkaa, että elektronisten, kosketusvapaiden hanojen

hintaero verrattuna perinteisiin hanoihin on kaventunut oleel-
lisesti. Nykyään hanavalintaan vaikuttavat enemmänkin tarvit-
tavat ominaisuudet kuin hinta.

Hygieeninen, helppokäyttöinen
ja turvallinen
Sairaalaympäristössä korostuu luonnollisesti kosketusvapaan
hanan hygieenisyys. Lahti huomauttaa, että sairaalakäyttöön
tarkoitetuissa Oraksen hanoissa myös hanan muotoilu tukee
hygieenisyyttä.
Hygieenisyyden lisäksi kosketusvapaan hanan tärkeimpiä

ominaisuuksia on helppokäyttöisyys. Sopivan lämmintä vettä
alkaa virrata, kun kädet laitetaan hanan alle. Lisäksi kosketus-
vapaa hana säästää vettä ja energiaa, koska vettä ei valu turhaan
silloin, kun sitä ei tarvita. Turvallisuuden varmistamiseksi hana
sulkeutuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua, jos sen-
sorille on tehty ilkivaltaa.

Kosketusvapaa hana on
hyvän käsihygienian perusta

Kosketusvapaat hanat yleistyvät,mutta myös
perinteisillä vipuhanoilla riittää vielä kysyntää.
Kuvassa pesuallashana Oras Medipro 5510B.

Hyvällä käsihygienialla voidaan vaikuttaa merkit-
tävästi bakteerien ja virusten leviämiseen. Ku-
vassa kosketusvapaa pesuallashana Oras Electra
6250F.

Käsihygienialla on erittäin suuri merkitys, kun
halutaan estää bakteerien ja virusten leviämistä.
Käsienpesupaikkojen hanoilla puolestaan on
suuri merkitys käsihygienian tason ylläpidossa.

Oras Oy
Puh. 02 83 161
Info.Finland@oras.com
www.oras.fi

n Oras Group on vahva eurooppalainen talotekniikan
vesikalustetoimittaja, jonka omistaa perheyhtiö, teolli-
nen omistaja Oras Invest. Konsernilla on kaksi vahvaa
brändiä, Oras ja Hansa. Konsernin pääkonttori on Rau-
malla. Tehtaat sijaitsevat Raumalla, Burglengenfeldissä
Saksassa, Kralovicessä Tšekissä ja Olesnossa Puolassa.

Kaksitoimiset ja mekaaniset
hanat täydentävät tarjonnan
Oraksen Health & Care -tuotteissa on myös kaksitoimisia ha-
namalleja, joissa on kosketusvapaa hana ja vipuhana samassa
laitteessa. Tällainen hana soveltuu erityisesti potilashuonee-

seen, jossa hanaa käytetään sekä käsienpesuun että kylmän
juomaveden ottamiseen.
- Emme ole unohtaneet mekaanisten hanojenkaan tuoteke-

hitystä, koska on edelleen kohteita, joissa mekaaninen hana
on kosketusvapaata hanaa toimivampi vaihtoehto. Esimerkiksi
vastasyntyneiden pesupaikalla termostaatilla varustetulla me-
kaanisella hanalla varmistetaan tasalämpöinen ja yhtäjaksoi-
nen vedentulo koko pesutapahtuman ajan, Lahti sanoo.
Oraksen monipuolista hanatarjontaa on hyödynnetty useissa

sairaalarakentamisen uudis- ja peruskorjauskohteissa.Viime-
aikaisista referenssikohteista Lahti mainitsee Satakunnan kes-
kussairaalan uuden lasten- ja naistentalon Porissa.
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Kainuun uusi sairaala -hankkeen projektijoh-
taja, ylilääkäri Jukka Juvonen toteaa.
Juvosen mukaan uudisrakennushankkeessa

on tarkoitus aikaansaada nykyaikainen sairaa-
larakennus, joka tukee entistä tehokkaampia
toimintamalleja. Toimintamalleja koskevaa
konseptisuunnitelmaa on alettu jo toteuttaa
mahdollisuuksien mukaan vanhoissa tiloissa.

www.skanska.fi
www.kainua-allianssi.fi

Kajaaniin uusi keskussairaala
allianssihankkeena

Kainua-allianssin projektijohtaja JariTörnqvist SkanskaTalonrakennus Oy:stä kertoo,
että Kainuun uusi sairaala -hankkeessa vanha sairaala korvataan nykyaikaisella
sairaalarakennuksella ja käyttöön jäävät vanhan sairaalan osat peruskorjataan uusia
toimintoja varten. Kuva:Tuomas Kaakinen.

Kainuun uusi sairaala -hanke on
Suomen ensimmäinen sairaala-
rakentamisen allianssihanke.
Yksi Kainua-allianssin osapuolista
on Skanska.
Nykyinen Kainuun keskussairaala on valmis-
tunut vuonna 1969, joten se on tiloiltaan ja
tekniikaltaan auttamattomasti vanhentunut
ja soveltumaton nykyaikaisen sairaanhoidon
prosesseihin.
- Kainuun uusi sairaala -hankkeessa vanha

sairaala korvataan nykyaikaisella sairaalara-
kennuksella ja käyttöön jäävät vanhan sairaa-
lan osat peruskorjataan uusia toimintoja var-
ten, Kainua-allianssihankkeen projektijohtaja
Jari Törnqvist Skanskasta sanoo.
Kainua on Kainuun keskussairaalan suun-

nittelusta ja rakentamisesta vastaava allianssi-
hanke, jonka toteuttavat yhteistyössä Kainuun
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,
Sweco, Caverion ja Skanska.
Allianssimallissa hankkeen tilaaja ja toteut-

tajat muodostavat yhden organisaation, joka
työskentelee yhdessä hankkeen parhaaksi.
Tavoitteet ovat yhteiset ja riskit kannetaan
yhdessä. Törnqvistin mukaan on tärkeää, että
kaikki osapuolet ymmärtävät toimivan yh-
teistyön merkityksen. Skanska vastaa Kainua-
allianssissa suunnitteluvaiheesta alkaen pro-
jektinjohto- ja suunnittelunohjaustehtävistä ja
varsinaisessa rakennusvaiheessa myös pääura-
koitsijan tehtävistä.
Projekti toteutetaan Lean-periaatteiden

mukaisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon
sekä potilaiden että henkilökunnan tarpeet ja
muuttuneiden toimintojen mukanaan tuomat
vaatimukset. Uusi sairaala on energiatehokas
ja elinkaarikustannuksiltaan edullinen. Lean-

periaatteita on tarkoitus soveltaa myös sairaa-
lan toimintaan.
Hankkeen kehitysvaihe alkoi maaliskuussa

2015. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän yhtymävaltuusto päättää ra-
kentamisen käynnistämisestä kesäkuussa. Jos
päätös on myönteinen, alkaa toteutusvaihe.
Uuden sairaalan ensimmäisten osien arvioi-
daan valmistuvan vuoden 2018 lopulla.

Allianssimallin valinta perustui
hyötyjen ja riskien vertailuun
Koska allianssimallia ei ole käytetty aiemmin
sairaalarakentamisessa, ei Kainuun sosiaali- ja

terveydenhuollon kuntayhtymä voinut perus-
taa sairaalahankkeen toteutusmallin valintaa
aikaisempiin kokemuksiin.
- Vertailimme eri toteutusmallien hyötyjä ja

riskejä, ja lopulta allianssimalli tuntui parhaal-
ta valinnalta. Allianssimallin etuna on, että
projektin eri osapuolet sitoutuvat tiiviiseen
yhteistyöhön mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa. Odotamme, että allianssihankkeessa
vältytään muille toteutustavoille ominaisilta
virheiltä, jotka johtuvat esimerkiksi aktiivisen
vuoropuhelun puutteesta. Ainakin tilaajan
kannalta katsottuna Kainua-allianssin yhteis-
työ on toiminut suunnitteluvaiheessa hyvin,

n Allianssimalleja on kehitetty eri-
tyisesti Yhdysvalloissa vastauksena
rakennusalan kustannus-, laatu- ja so-
pimusongelmiin. Perinteisesti kilpai-
lutetut ja yksipuolisesti hintaa painot-
tavat toteutusmuodot ovat johtaneet
pirstaleisiin ja monimutkaisiin sopi-
musrakenteisiin, joiden hallinta on
hyvin haastavaa. Perinteisissä toteu-
tusmuodoissa toimijoiden vastakkaiset
intressit heikentävät yhteistä tulosta ja
kannustavat osaoptimointiin. Allians-
simallissa osapuolten yhteistyöhön ja
luottamukseen pyritään luomaan te-
hokkaat kannustimet, jotka johtavat
parempiin tuloksiin tilaajan tavoittei-
den toteuttamiseksi.

Sytotoksisten lääkkeiden
prosessoinnissa on erityisen
tärkeää varmistaa, että lääke-
aineiden turvallisen käsittelyn
edellyttämät toimenpiteet ovat
riittävät ja takaavat turvalli-
sen työympäristön. BIOQUELL
QUBE on aseptinen, eristetty
työtila, jossa on bio-
dekontaminointiominaisuus.

Laminaarivirtauskaappi tarjoaa rajallisen
suojan, jolloin altistumisriski on sytotoksis-
ten lääkkeiden kanssa työskenneltäessä suu-
rempi. Useiden regulatiivisten vaatimusten
mukaisesti isolaattori voidaankin määritel-
lä paremmaksi vaihtoehdoksi. Isolaattorit
ovat kuitenkin olleet kalliita. Lisäksi erien
panostukseen ja jätteiden poistoon voi liit-
tyä ongelmia.
BIOQUELL QUBE on oikea valinta sil-

loin, kun turvallisuus ja joustavuus ovat en-
siarvoisen tärkeitä.

Määräystenmukainen
aseptinen työtila
BIOQUELL QUBE on aseptinen, GMP
Grade A -määräysten mukainen eristet-
ty työtila. Lisäksi QUBEssa hyödynnetään
maailman johtavaa BIOQUELL-HPV-tek-
nologiaa (vetyperoksididekontaminaatio-
teknologia).
Moduuleista koostuva QUBE on päi-

vitettävissä tarpeen mukaan kahteen tai
kolmeen työasemaan/-yksikköön. Lisäksi

Turvallinen työtila sytotoksisten
lääkkeiden prosessointiin

BIOQUELL QUBE työtila.Kuvassa on yhdistettynä kolme työasemaa.

QUBEen voidaan liittää kaksi materiaali-
luukkua.
Lisäturvaa ja tehokkuutta työnkulkuun

saadaan Bioquellin SafeSort-tornin avulla.
SafeSort-torni voidaan liittää QUBEen hel-
posti siirtomoduulin kautta.

Kustannustehokas vaihtoehto
apteekkeihin
Mikäli sytostaattivalmistusta tehdään aptee-
kissa, tulee tilan olla täysin erillinen muus-
ta apteekkitoiminnasta. Tarvittavaa tilaa ei
ehkä ole saatavilla ja uuden puhdastilan ra-
kentaminen on kallista. Tällöin investointi
QUBE-teknologiaan tarjoaa kustannuste-
hokkaan vaihtoehdon.
QUBE, yhdessä SafeSort-tornin kanssa,

takaa turvallisuuden työskenneltäessä sy-

totoksisten lääkeaineiden kanssa. QUBE
soveltuu täydellisesti sekä nykyisiin että tu-
levaisuuden apteekkivaatimuksiin.

BN-Technology Oy
Vesa-Pekka Ravantti
Puh. 040 838 7441
vesa@bn-technology.eu
www.bioquell.com

SafeSort-torni on tarkoitettu lääke-
komponenttien turvalliseen säilyttä-
miseen.
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Hammashuollon tulevaisuuden suunnitelmat ovat niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla
toiminnan keskittämisessä isompiin yksiköihin. Mitä isommat tilat ja laitteet välinehuol-
lon järjestäminen vaatii, sen kalliimmasta investoinnista on kyse ja sitä arvokkaammaksi
toiminta käy. On myös varauduttava sairauslomiin ja laitteiden vikaantumiseen.
Pienten yksiköiden ongelmana taas on, että hoitohenkilöstön aika menee välinehuollon

tehtäviin eikä potilastyöhön, koska oman välienhuoltajan palkkaaminen ei ole kannattavaa.

Ostopalvelu on toimiva ja
kustannustehokas ratkaisu
Suomen Välinehuolto Oy on keskittynyt terveydenhoidon instrumenttien puhdistamiseen
ja sterilointiin. Vuonna 2008 perustetulla yrityksellä on välinehuoltokeskukset Helsingissä
ja Kaarinassa Turun lähellä.
- Uuden asiakkaan aloittaessa suunnittelemme palvelukokonaisuuden yhteistyössä asiak-

kaan kanssa. Kokemuksemme perusteella pystymme opastamaan sujuvien toimintatapojen
käyttöönottamisessa. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä siihen, että palveluko-
konaisuus voi sisältää myös hammaskiven poistossa käytettävien instrumenttien teroitus-
palvelun, toimitusjohtajaMilla Heyno toteaa.
- Instrumenttien puhdistus ja sterilointi on meille toiminnan ydin, jota kehitämme jatku-

vasti. Käymme prosessimme läpi 2 - 3 kertaa vuodessa, ja aina löytyy parannettavaa. Usein
pienetkin oivallukset sujuvoittavat työn kulkua. Kevyt ja tehokas organisaatiomme sekä
hiotut toimintamallimme takaavat oikea-aikaisen, nopean ja joustavan palvelun.
Suomen Välinehuoltopalvelun asiakkaiden välinehuollon kapasiteetti on aina oikein mi-

toitettu riippumatta hoitoyksikön koosta tai toiminnan muutoksista. Palvelu sopii sekä
pienille kouluhammashoitoloille että isojen kaupunkien terveyskeskuksille. Milla Heynon
mukaan välinehuoltopalvelujen ostaminen on yleistynyt kunnallisessa hammashuollossa.
Viimeksi Suomen Välinehuollon asiakkaaksi on siirtynyt Lohjan kaupunki.
Instrumenttien kuljetuksista vastaa luotettava kumppani, mikä mahdollistaa oikeanlaisen

kuljetustavan löytymisen jokaiselle asiakkaalle. Tällä hetkellä yrityksen pohjoisin asiakas
on Sodankylästä ja eteläisin Tukholmasta.

Hammashoitoloiden välinehuollon
ulkoistaminen lisääntyy

Toimitusjohtaja Milla Heyno.

Hyvin toimiva välinehuolto on laadukkaan terveydenhuoltopalvelun perusta. Hammashoitola on
erinomainen esimerkki hoitoyksiköstä, jonka toiminta on täysin riippuvainen välinehuollon
toimivuudesta.Toimintaa ei ole, jos ei ole puhtaita instrumentteja.

Suomen Välinehuolto Oy
Puh. 020 792 8891
asiakaspalvelu@suomenvalinehuolto.fi
www.suomenvalinehuolto.fi

Osaava logistiikkapalvelujen tuottaja on tär-
keä yhteistyökumppani yritykselle, joka toi-
mittaa tavaraa sairaalaan. Tilattuja tavaroita
on oltava aina riittävästi varastossa, toimi-
tuksen on tapahduttava sovitun aikataulun
mukaisesti ja tavaran on oltava perille saa-
puessaan siinä kunnossa, että sitä voidaan
käyttää turvallisesti sairaalassa.
- Tarjoamme kokonaisvaltaista logistiik-

kakumppanuutta, joka auttaa laadukkaan
toimitusketjun ja toimitusvarmuuden ai-
kaansaamisessa, Key Account Manager
Sami Elomaa toteaa.

Asiakkaan tarpeita vastaava
palvelukokonaisuus
DHL Supply Chain noudattaa toiminnas-
saan DHL:n globaalia konseptia, joka pe-
rustuu WHO:n suositukseen lääkkeiden
sekä sairaanhoidossa käytettävien tuottei-
den ja laitteiden käsittelystä. Sopimuksen
yksityiskohdista sovitaan luonnollisesti asia-
kasyrityksen kanssa, koska palvelun on vas-
tattava sataprosenttisesti asiakkaan tarpeita.
- Huolehdimme tavaroiden maahantuon-

nista asiakasyrityksen päämiehiltä eri puo-
lilta maailmaa ja hoidamme myös kaikki
maahantuontiin liittyvät tulli- ja muut muo-
dollisuudet. Varastoimme maahantuodut
tuotteet omassa varastossamme. Teemme
varastoinnin aikana jatkuvaa inventaariota,
jotta voimme varmistua siitä, että varastos-

Osaava logistiikkakumppani takaa
toimitusvarmuuden
Sairaala on vaativa asiakas, joka edellyttää tavarantoimittajilta laadukasta toimitusketjua. DHL Supply Chain
tarjoaa tavarantoimittajille logistiikkapalvelujen kokonaisuuden, jota käyttämällä laatutavoitteet toteutuvat.

sa on oikea määrä myyntikelpoista tavaraa,
Elomaa kertoo.
Tavaratilaukset tulevat eri tilauskanavien

kautta joko asiakasyrityksiltä tai suoraan
loppukäyttäjiltä. Tilatut tavarat kerätään
varastosta, pakataan lähetyskuntoon ja toi-
mitetaan sovittuun paikkaan sovitun läpi-
menoajan puitteissa.

Elomaa korostaa, että DHL Supply Chain
palvelee kaikenkokoisia yrityksiä kaikkialla
Suomessa.

ConvaTec Oy on
tyytyväinen asiakas
Haavanhoitotuotteita, avannetuotteita ja
muita sairaalatarvikkeita kaikkialle Suo-

meen toimittava ConvaTec Oy on tehnyt
yhteistyötä DHL Supply Chainin kanssa
vuodesta 2013 lähtien.
- Olemme ulkoistaneet maahantuontilii-

kenteen, varastoinnin ja jakelun kokonaan
DHL Supply Chainille. Asiakkaamme voivat
myös tilata tavaraa suoraan DHL:ltä, maa-
johtaja Eetu Koski sanoo.
- Yhteistyömme on kehittynyt koko ajan

paremmaksi ja toimitusvarmuutemme on
huippuluokkaa. Olemme olleet erittäin tyy-
tyväisiä DHL Supply Chainin ammattimai-
seen ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan.
Asiakaslähtöisyydestä kertoo esimerkiksi se,
että meillä on kerran kuukaudessa palaveri,
jossa läpikäymme menneeseen ja tulevaan
yhteistyöhön liittyviä asioita. Useimmiten
palaveriin osallistutaan myös ConvaTecin
pääkonttorista Sveitsistä puhelimitse.

DHL Supply Chain (Finland) Oy
Katriinantie 14 - 16
01530 VANTAA
Puh. 020 5333
www.dhl.fi
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Vuonna 1970 perustetun yrityksen tuotevali-
koimaan kuuluvat esimerkiksi suurkeittiö- ja
allashanat, hätäsuihkut, turvasekoittimet ja
ilmankostutusjärjestelmät.
- Suurin osa tuotteistamme on erikoistuot-

teita, joiden myyjän täytyy tuntea sekä tuote,
sen käyttöympäristö että tuotetta koskevat
määräykset erityisen hyvin, toimitusjohtaja
Marcus Englund toteaa.

Hanat keittiöön ja altaisiin
Yksi Caldomixin pitkäaikaisimmistä päämie-
histä on sveitsiläinen KWC, jonka valmista-
mia suurkeittiöhanoja on käytössä useissa sai-
raaloissa. Hanojen koko- ja mallivalikoima on
laaja. Valikoima sisältää myös esipesusuihkut.
- Toinen edustamamme hanavalmistaja,

ranskalainen Delabie, valmistaa painonap-
pitekniikalla ja jalkakytkimillä toimivia sekä
elektronisia allashanoja kohteisiin, joissa ha-
nalta vaaditaan hyviä kestävyys- ja veden-
säästöominaisuuksia ja helppoa puhdistetta-
vuutta. Delabien tuotevalikoimassa on myös
erityisesti sairaalakäyttöön kehitettyjä hanoja,
joissa on erityiset bakteriologiset ominaisuu-
det. Hana voidaan purkaa helposti ja desinfi-
oida myös sisältäpäin. Saatavilla on myös bak-
teerien kerääntymistä estävä hana, jossa vesi
kiertää automaattisesti tietyin väliajoin, vaikka
hanaa ei käytettäisikään, Englund kertoo.
Hanojen lisäksi Delabie valmistaa ruos-

tumattomia WC- ja pesualtaita sekä WC- ja
suihkutilojen tukikahvoja ja muita apuväli-
neitä.

Hanat ja hätäsuihkut sairaaloihin
Hätäsuihkut turvallisuuden
varmistamiseen
Caldomix on maahantuonut amerikkalaisen
Hawsin hätäsuihkuja lähes 30 vuoden ajan.
Saatavilla on laaja valikoima turvamääräyk-
set täyttäviä silmä-, kasvo- ja vartalosuihkuja
ympäristöihin, joissa käsitellään esimerkiksi
happoja, kaasuja tai muita myrkyllisiä tai syö-
vyttäviä aineita.
- Toimitamme myös hätäsuihkussa tarvitta-

vat termostaattisekoittimet. Termostaatti var-
mistaa, että suihkusta tulevan veden lämpö on
määräysten mukainen ja säilyy sellaisena koko
sen ajan, kun hätäsuihkua käytetään, Englund
huomauttaa.
Hawsin hätäsuihkujen lisäksi saatavilla on

tavallisiin vesihanaan liitettävä Kleen Eyes -sil-
mänhuuhtelulaite. Se voidaan liittää vaikkapa
potilashuoneen hanaan.

Esimerkkejä muista tuotteista
Englund mainitsee Caldomixin muista tuot-
teista Unifog-ilmankostutusjärjestelmät, joi-
den avulla työskentelyolosuhteet pidetään ma-
teriaalien, laitteiden ja työskentelyn kannalta
optimaalisina. Järjestelmillä kostutetaan ilmaa,
mutta myös sidotaan pölyä ilmasta. Caldomix
toimittaa järjestelmän avaimet käteen -peri-
aatteella ja huolehtii sen ylläpidosta.
- Suosittuja tuotteitamme ovat myös Ae-

romat-ilmanpoistimet ja Nonair-mikrokup-
lapoistimet, joita käytetään ilmanpoistoon
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä.

Oy Caldomix Ab
Luoteisväylä 33, 00200 HELSINKI
Puh. 010 397 5100
marcus.englund@caldomix.fi
www.caldomix.fi

Oy Caldomix Ab maahantuo ja myy
kansainvälisesti tunnettuja, alansa
huipputeknologiaa edustavia tuotteita,
joiden yhteinen nimittäjä on vedenkäsit-
tely. Tuotevalikoimassa on myös paljon
sairaaloissa käytettäviä tuotteita.

Hawsilla on laaja valikoima turva-
määräykset täyttäviä silmä-, kasvo-
ja vartalosuihkuja. Kuvassa silmä- ja

kasvosuihku Haws 7460 BAxion.

Caldomix on maahantuonut amerik-
kalaisen Hawsin hätäsuihkuja lähes
30 vuoden ajan. Kuvassa Haws 8335
Axion -lämminvesivaraajapaketti.
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Wise Group Finland Oy tuottaa talonra-
kennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja
rakennuttamispalveluja sekä uudis- että
korjausrakentamishankkeisiin. Sairaaloiden
ja muiden terveydenhuoltotilojen talotekni-
nen suunnittelu on yksi yrityksen erikois-
osaamisalueista.

Kokemuksen
kautta osaajaksi
Suunnittelupäällikkö Sakari Sipola toteaa,
että sairaaloiden talotekninen suunnittelu
on vankkaa kokemusta sekä korkeaa am-
mattitaitoa ja tietotasoa vaativaa erikois-
suunnittelua.
- Kuka tahansa suunnittelija ei pysty ”kyl-

miltään” tähän työhön, vaan hyväksi sairaa-
lan talotekniikan suunnittelijaksi tullaan ko-
kemuksen kautta, pitkäjänteisesti pienem-
mistä kohteista aloittaen ja vaativampiin
kohteisiin edeten. Hyvällä suunnittelijalla
on myös mielenkiintoa seurata jatkuvasti
sairaalarakentamisen kehittymistä.
Suunnittelupäällikkö Antti Suvanto jat-

kaa, että sairaalarakentamisen hankkeet si-
sältävät usein sekä uudis- että peruskorjaus-
rakentamista, joten talotekniikan suunnit-
telijan on hallittava molemmat osa-alueet.
Oman haasteensa talotekniseen suunnitte-
luun tuovat väistötilat, joiden on palveltava
rakennusprojektin aikana tiettyä tarkoitus-
ta ja rakennusprojektin valmistuttua jotain
toista tarkoitusta.

Erikoissuunnittelua
yhteistyössämuiden
suunnittelijoiden kanssa
Sakari Sipola korostaa, että vaikka talotekni-
sessä suunnittelussa onkin kyse erikoisalan
suunnittelusta, ei se saa olla irrallaan muus-
ta suunnittelusta. Talotekniikan suunnitteli-
jan on tehtävä kiinteää yhteistyötä muiden
suunnittelijoiden kanssa.
- Sairaala on todella monipuolista toimin-

taa sisältävä kiinteistö. Monet erilaiset tilat,
joilla on määrätty käyttötarkoitus, tuovat
haasteita niin arkkitehtisuunnittelulle kuin
talotekniselle suunnittelulle ja erityisesti

Taloteknistä
suunnitteluosaamista
sairaalarakentamisen
hankkeisiin

nVuonna 2010 perustettu Wise Group Finland Oy tuottaa talonrakennusalan kon-
sultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja sekä uudis- että korjausrakenta-
mishankkeisiin.
Wise Group Finland palvelee asiakkaita kaikkialla Suomessa sekä Venäjällä ja

Baltian maissa. Yrityksellä on toimipaikat Kotkassa, Helsingissä, Espoossa, Turussa,
Kouvolassa, Mikkelissä, Jyväskylässä, Savonlinnassa ja Kuopiossa. Wise Group Fin-
landin tytäryhtiöitä ovat Huura Oy Tampereella, LVI-Cad Oy Lahdessa, Helimäki
Akustikot Oy Helsingissä ja SIA DWG Latviassa.

Sairaalarakentaminen on tällä hetkellä Suomessa vilkasta, joten myös sairaaloiden
talotekniselle suunnitteluosaamiselle riittää kysyntää.Wise Group Finland Oy tarjoaa
korkealaatuista osaamista vaativiinkiin rakennushankkeisiin.

Päijät-Hämeen keskussairaalan laajennusosan LVIS-malli.

Havainnekuva Päijät-Hämeen keskussairaalan laajennushankkeesta.

näiden yhteistyölle. On mietittävä tarkkaan,
mitä teknisiä toimintoja missäkin tilassa
tarvitaan, miten tekniset tilat on tarkoituk-

senmukaisinta sijoittaa ja miten hyödyk-
keiden eli sähkön, veden, ilman ja kaasun
reititys eri tiloihin on paras toteuttaa.

Yhteistyöstä puhuttaessa nousee väistä-
mättä esille myös käyttäjälähtöisyys. Ny-
kyaikaisessa sairaalasuunnittelussa koros-
tetaan potilasnäkökulmaa, mutta myös sai-
raalan henkilökunnan toiveet on pyrittävä
ottamaan kaikessa suunnittelussa huomioon
rakennushankkeen talousarvion sallimissa
rajoissa.
- Valitettavasti kustannussäästöt perustu-

vat tänä päivänä pitkälti tilojen käyttäjien
toiveiden karsimiseen. On vertailtava eri
toteutusvaihtoehtojen kustannuksia ja hyö-
tyjä ja tehtävä kompromisseja, Antti Suvan-
to sanoo.

Mallinnuksen hyödyt
ovat kiistattomat
Tietomallinnus on tuonut uuden ulottu-
vuuden niin talotekniseen kuin muuhun-
kin suunnitteluun ja mahdollistanut entistä
tiiviimmän yhteistyön suunnittelun eri osa-
alueiden välillä.
- Pisimmälle mallinnus on viety virtuaa-

lisairaalassa, jossa kaikki arkkitehtikuvat,
rakennekuvat ja tekniikan kuvat on viety
samaan malliin. Virtuaalisairaalan avulla
on mahdollista todentaa tilojen toimivuus,
teknisten tilojen riittävyys ja hyödykereit-
tien oikeat paikat, Sakari Sipola mainitsee.
Antti Suvanto painottaa, että suunnitelmi-

en muuttaminen teettää aina työtä, mutta
mallinnus helpottaa muutosten tekemistä
huomattavasti.
- Muutoksia koskevien päätösten tekemi-

nen suunnittelupöydällä on aina kustannus-
tehokkuuden ja teknisen laadun kannalta
paras vaihtoehto. Tietomalli näyttää suun-
nittelun kokonaisuuden, joten muutosten
vaikutukset kokonaisuuteen näkyvät selväs-
ti. Rakennustyön aikana päätetyt ratkaisut
ovat yleensä kalliimpia ja teknisesti heikom-
pia eikä niiden vaikutusta kokonaissuunni-
telmaan tiedetä.

Wise Group Finland Oy
Toimipaikkojen
yhteystiedot:
www.wisegroup.fi
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Koralli-Tuote valmistaa yksilöllisiä kalustei-
ta arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden
suunnitelmien mukaisesti, mutta yrityksellä
on myös oman tuotekehityksen tuloksena
syntyneitä vakiotuotteita. Yrityksen omia
tuotteita ovat esimerkiksi moduulimitoi-
tettu lääkekaappi Module 3A, kirurgien
käsienpesuallas Module 1A8 ja käsienpesu-
allasyksikkö Hygien Module.

Hygien Module on tyylikäs ja
hygieeninen käsienpesuympäristö
Koralli-Tuote Oy on jatkokehittänyt suosittua Hygien
Module -käsienpesuyksikköä entistäkin toimivammaksi.

Kaikki tarvittava yhdessä
kokonaisuudessa
Hygien Module on tyylikäs moduuliraken-
teinen käsienpesuallasyksikkö. Toimivassa
kokonaisuudessa on yhdistetty allas, hana,
peili, valot sekä pesuaineen ja desinfiointi-
aineen annostelu. Hygien Module voidaan
varustaa käyttäjän toiveiden mukaan.
- Hygien Module sisältää kaiken tarvit-

tavan, joten se on helppo ratkaisu suunnit-
telun kannalta. Myös yhtenäisen kokonai-
suuden asentaminen on helppoa ja kustan-
nustehokasta, toimitusjohtajaHannu Göös
sanoo.
Corian-komposiittimateriaali mahdollis-

taa saumattomat pinnat ja täyttää tiukatkin
hygieniavaatimukset. Hygien Modulen ra-
kenteessa on ajateltu käsienpesuympäristön
hygienian ylläpitoa ja kalusteen huoltotoi-
mia.

Uusi malli markkinoille
Koralli-Tuote on tuonut markkinoille uu-
den Hygien Module -mallin, jonka kehi-
tystyössä on otettu huomioon esimerkiksi
käyttäjiltä saatu palaute.
- Olemme muuttaneet hieman altaan

mallia, mutta suurin muutos on peilikaa-
pin vaihtuminen kiinteäksi peiliksi. Näin
olemme saaneet käsienpesuaine- ja desin-
fiointiaineannostelijat aikaisempaa parem-
min esille, Göös kertoo.

Koralli-Tuote Oy
Yrittäjäntie 12 A
67100 KOKKOLA
Puh. 06 831 9833
koralli@korallituote.fi
www.korallituote.fi

OBO Bettermann kehittää ja valmistaa
sähköasennustarvikkeita ja -laitteita
ammattikäyttöön. Laajaan tuotevalikoi-
maan kuuluvat esimerkiksi ratkaisut
salama- ja ylijännitesuojaukseen,
potentiaalintasaukseen, maadoitukseen ja
palonkestäviin johtojärjestelmiin.

- OBO Bettermann kehittää ja valmistaa
SFS6000/IEC 62305 -standardin mukaan
testattuja järjestelmiä, joiden kestävyys on
taattu esimerkiksi ylijännitesuojauksen lait-
teissa viideksi vuodeksi, tuotepäällikkö Petri
MunukkaOBO Bettermann Oy:stä sanoo.

Sisäistä ja ulkoista suojaa
Sairaalan teknisen laite- ja verkkoympäristön
aktiivinen suojaus on tärkeää henkilöturval-
lisuuden, erittäin herkkien elektronisten lait-
teiden, tiedonsiirtoverkkojen ja kiinteistöau-
tomaation toiminnallisuuden takia. OBOn
palonkestävät johtotiejärjestelmät täydentävät
turvaa ja pelastavat ihmishenkiä.
Munukka toteaa, että salama- ja ylijännite-

suojaukseen käytetyillä tuotteilla on kolme
tärkeää tehtävää.
Rakennuksen suojana on ulkoinen OBOn

salamasuojaus, joka suojaa rakennusta te-
hokkaasti IEC62305:n mukaisesti ulkoapäin
suorilta salamaniskuilta. Järjestelmä ohjaa hal-
litusti salamaniskujen energian OBOn maa-
doitukseen maan alle ja estää hallitsemattomat
vaaralliset salaman läpilyönnit rakennuksen
sisällä.
Sairaalan sisäpuolisten sähköteknisten verk-

kojen suojaus tehdään esimerkiksi EN 61643
-testatuilla OBOn ylijännitesuojalaitteilla.
Sisäpuolisen sähkö-, tele-, data- ja taloauto-
maatioverkon suojana ovat OBOn ylijänni-

Laadukkaat ja kestävät tuotteet
sairaaloihin OBO Bettermannilta

n OBO Bettermann on yli satavuotias sak-
salainen perheyritys, jonka tuotevalikoi-
massa on noin 30000 nimikettä. Tuotteita
on niin talonrakentamisen, teollisuusra-
kentamisen kuin infrarakentamisen käyt-
töön. OBO Bettermannilla on edustus yli
60 maassa. Suomessa OBO Bettermann
Oy on toiminut vuodesta 2000.

Sairaalan katolla olevien laitteiden
ja rakennelmien suojaaminen

salamaniskuilta.

tesuojausyksiköt, jotka estävät salamoiden
ja ylijännitteiden purkautumisen kiinteistön
verkkoihin.
OBOn potentiaalintasaus muodostaa sisä-

puolelle turvallisen oleskelu-, käyttö- ja työs-
kentely-ympäristön.

Testattu tuote on turvallinen
Järjestelmien toimivuus, turvallisuus ja yh-
teensopiminen on kokonaisuuden kannalta
tärkeää. Standardisoitu ja standardien mu-
kaan koestettu järjestelmä laitteineen on tae
edullisista käyttökustannuksista ja pitkäikäi-
syydestä.
Munukka korostaa, että kannattaa vaa-

tia voimassa olevan standardin SFS6000/
IEC62305 mukaan koestettuja materiaaleja ja
suunnittelua. Markkinoille on ilmestynyt tuot-
teita, joita ei ole testattu ja joille ei saada alle-
kirjoitettuja IEC62305/EN61643:n mukaisia

valmistus- ja suunnitteluvakuuksia. Vahingon
sattuessa toimimaton ja standardien vastainen
järjestelmä voi aiheuttaa korvaamatonta va-
hinkoa myös henkilöturvan osalta.
Testausasiakirjojen täytyy olla vapaasti sekä

rakennuttajan, suunnittelijan että urakoitsijan
saatavilla. Kaikki OBO Bettermannin ylijänni-
tesuojajärjestelmien tuotteet täyttävät standar-
din vaatimukset.
OBO neuvoo ja opastaa rakennuttajia,

suunnittelijoita, urakoitsijoita ja asentajia.
OBOn järjestelmät ja ratkaisut takaavat vaa-
tivan sairaalatekniikan helpon asennettavuu-
den, käytettävyyden, turvallisuuden ja kestä-
vyyden.
- Asiakas voi luottaa tehtyyn valintaan ja

lopputulokseen. Hyvän lopputuloksen takee-
na on hyvän asennuksen jälkeen asiantunteva
tarkastus ja käyttöönottolupa, Munukka mai-
nitsee.

OBO Bettermann Oy
Ruosilantie 18
00390 HELSINKI
Puh. 0207 417 500
info@obo.fi
www.obo.fi

Sähkökeskuksen ylijännitesuojalla
estetään ylijännitteen pääsy sairaalan
käyttöverkkoon ja ylijännite johdatetaan
turvallisesti maadoitukseen.
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Siirtokelpoisia rakennuksia kohtaan on
edelleen jonkin verran ennakkoluuloja ja
joskus käytetään jopa virheellistä parakki-
nimitystä. Myyntijohtaja Mikko Ruopio
haluaa oikaista väärät käsitykset.
- Parmacon toimittama siirtokelpoinen

rakennus on ympäristöön hyvin sopiva
puurakenteinen rakennus. Suunnittelem-
me ja rakennamme sen käyttötarkoitusta
vastaavaksi onpa kyseessä koulu, päiväkoti,
toimisto tai hoivatila. Pysyvän rakennuksen
määräykset täyttävässä rakennuksessa käy-
tetään korkealaatuisia materiaaleja ja nyky-
aikaista talotekniikkaa.

Turvallinen valinta
vuokra-ajasta riippumatta
Pysyvän rakennuksen kaltainen mutta siir-
tokelpoinen rakennus on helppo ja turval-
linen vaihtoehto, jos tilatarpeen tiedetään
olevan väliaikainen tai tilatarpeen kestoa
on vaikea ennustaa.
- Vuokralaisen ei tarvitse tietää vuokra-

ajan lopullista pituutta vuokrasopimusta
tehtäessä. Teemme asiakkaan kanssa mää-
räaikaisen vuokrasopimuksen, jonka voi-
massaoloa voidaan jatkaa tarpeen mukaan,
jos rakennuksen käyttötarve jatkuu. Vuok-
ralaiselle ei synny missään vaiheessa lunas-
tusvelvollisuutta, vaan Parmaco vastaa ra-
kennuksen poiskuljetuksesta vuokrakauden
päätteeksi, Ruopio sanoo.
Koska kyseessä on vuokrattava raken-

Siirtokelpoisten vuokrattavien
rakennusten suosio kasvaa koko ajan

Saunarannan päiväkoti Espoossa toimii Parmacon toimittamassa
rakennuksessa. Kuva: Tuomas Uusheimo.

Parmaco Oy toimittaa siirtokelpoisiksi valmistettuja oikeita
rakennuksia, jotka soveltuvat sekä pitkä- että lyhytaikaiseen
käyttöön. Siirtokelpoista rakennusta voidaan käyttää esimer-
kiksi väliaikaisena väistötilana sairaalan peruskorjausprojektin
aikana tai se voi ratkaista terveydenhuollon tilaongelman
pitempiaikaisesti.

nus, ei asiakkaalla ole rakennuttamiseen tai
omistamiseen liittyvää riskiä edes pitkäai-
kaisessa käytössä. Parmaco vastaa raken-
nuksen omistajana sen käytönaikaisesta
kunnossapidosta vuokrasopimuksen pituu-
desta riippumatta.
Toimituksen sisältö sovitaan aina han-

kekohtaisesti. Parmaco voi toimittaa ra-
kennuksen avaimet käteen -periaatteella
tai asiakas voi vastata rakennuksen perus-
tusten, kunnallistekniikan ja piha-alueiden
rakennuttamisesta.
Parmaco siirtää rakennuksen pois tontilta

mahdollisimman pian vuokrasopimuksen
päätyttyä. Vuokrasopimuksessa on kuiten-
kin ehto, että rakennus saa olla paikallaan
tietyn ajan vuokra-ajan päättymisen jälkeen,
jotta Parmacolla on mahdollisuus etsiä ra-
kennukselle uusi vuokralainen ja valmistella
rakennuksen siirto.

Monipuoliset käyttömahdollisuudet
Siirtokelpoisten rakennusten käyttö on li-
sääntynyt vuosi vuodelta ja toimitettujen
rakennusten keskikoko on kasvanut. Tällä
hetkellä Parmacolla on vuokrattuna noin
80000 neliömetrin verran tiloja eri puolilla
Suomea. Kunnat ja kaupungit ovat hankki-
neet rakennuksia esimerkiksi koulu- ja päi-
väkotikäyttöön.
Terveydenhuollossa Parmacon toimitta-

mia siirtokelpoisia rakennuksia on käytetty
toimisto-, vastaanotto-, toimenpide- ja po-

tilastiloina. Leikkaussaleiksi, röntgentutki-
mustiloiksi tai muiksi vaativiksi erikoisti-
loiksi Parmacon toimittamat rakennukset
eivät sovellu, mutta muutoin käyttömahdol-
lisuudet ovat laajat.
- Sairaanhoitopiirit ovat alkaneet käyttää

siirtokelpoisia tiloja yhä enemmän esimer-
kiksi peruskorjaushankkeiden aikana tarvit-
tavina väistötiloina, mutta niillä on ratkais-
tu myös pitempiaikaisia tilatarpeita, Ruopio
huomauttaa.
Viime syksynä Parmaco toimitti Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote)
Lappeenrantaan 550 neliömetrin suuruisen
rakennuksen, johon sijoittui Lauritsalan
hyvinvointiasema. Pitkäaikaiseen käyttöön
tarkoitetussa rakennuksessa on avotervey-

denhuollon vastaanottotiloja sekä äitiys- ja
lastenneuvola odotustiloineen, kotihoidon
toimistotilat ja kokoustila. Rakennus on
suunniteltu esteettömäksi ja se täyttää kai-
kilta osin pysyvää rakentamista koskevat
määräykset.

Parmaco Oy
PL 50, 33231 TAMPERE
Puh. 020 734 0011
mikko.ruopio@parmaco.fi
www.parmaco.fi

Viherlaakson koulussa Espoossa on käytetty rohkeasti värejä. Kuva: Joonas Saarnio.
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voidaan vähentää verkosta hankittavan säh-
kön määrää ja ennen kaikkea tasata kesäi-
sin esiintyviä kulutushuippuja. Varavoima-
järjestelmäksi aurinkosähköjärjestelmä ei
sovellu, toimitusjohtaja Arttu Markkanen
sanoo.
Suomessa auringosta saatavaa sähköener-

giaa ei ole kannattavaa tuottaa varastoita-
vaksi, mikäli rakennus on jo verkkosähkön
piirissä. Se on kuitenkin hyvä tapa tuottaa
sähköä esimerkiksi kesämökeillä, joissa ku-
lutus on pientä ja verkkosähkön tuonti voi
olla hankalaa ja kallista.
Insinööritoimisto J. Markkanen on alka-

nut selvittää aurinkosähkön käyttömahdol-
lisuuksia Kuopion yliopistollisessa sairaalas-
sa. Tarkoitus on kartoittaa nykyisille katto-
pinnoille järkevästi saatava aurinkopanee-
lien määrä ja teho sekä tehdä järjestelmälle
tarkat takaisinmaksuaikalaskelmat.

Insinööritoimisto J. Markkanen Oy
Kumpusaarentie 4
70620 KUOPIO
Puh. 017 264 5755
www.jmoy.net

Insinööritoimisto J. Markkanen Oy tarjo-
aa lvi-, sähkö-, teleteknisiä ja rakennusau-
tomaatiosuunnittelupalveluja uudisraken-
nus- ja peruskorjaushankkeisiin. Yrityksen
asiantuntijapalveluihin kuuluvat rakennus-
ten lvi- ja sähkötekniset kuntoarvioinnit
sekä energiaselvitykset. Insinööritoimisto
työllistää tällä hetkellä 23 henkilöä.
Mielenkiintoinen uusi palvelusektori ovat

aurinkosähköjärjestelmät. Erikoissuunnitte-
lija Jani Tirkkonen kertoo, että esimerkiksi
Pohjois-Saksassa ja Isossa-Britanniassa au-
rinkosähkön energian tuottopotentiaali on
vuositasolla tarkasteltuna samansuuruinen
kuin Suomessa. Saksassa aurinkosähköjär-
jestelmiä on rakennettu jo paljon myös jul-
kisiin kohteisiin, mutta Suomessa aurinko-
sähkön hyödyntäminen on vasta alkamassa.
Investoinnit aurinkosähköjärjestelmiin tu-
levat lisääntymään, kunhan investointikus-
tannukset pienenevät teknologian kehitty-
essä ja tietämyksen kasvaessa.
- Aurinkosähköjärjestelmä on lähes aina

sähköenergian hankintaa täydentävä järjes-
telmä. Esimerkiksi sairaalassa sähköener-
gian kulutushuippu on jäähdytyksen takia
keskikesän lämpiminä päivinä. Sairaala-
rakennuksen katolle asennettavalla aurin-
kosähköjärjestelmällä tuotetulla energialla

Aurinkosähköä
sairaalaan?
Insinööritoimisto J. Markkanen Oy selvittää
aurinkosähkön käyttömahdollisuuksia Kuopion
yliopistollisessa sairaalassa.

Arkkitehti SAFA Pekka Lukkaroinen perusti Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:n 35 vuot-
ta sitten. Ajan myötä oululainen toimisto on kasvanut yhdeksi Pohjois-Suomen suurimmista
arkkitehtitoimistoista. Nykyisin toimipisteet ovat Oulussa ja Helsingissä, ja niissä työskentelee
yhteensä 35 arkkitehtia, sisustusarkkitehtia ja muuta rakennusalan ammattilaista.

Toimintalähtöistä suunnittelua
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:n toiminnan painopistealueita ovat koulurakentaminen,
terveydenhuollon rakentaminen sekä yksityisen ja julkisen sektorin toimitilarakentaminen.
- Käytämme uudis- ja peruskorjaus rakentamisen suunnittelussa tarvittavia mallintamis- ja

visualisointityökaluja ja meillä on valmiudet vuorovaikutteiseen, käyttäjä- ja toimintalähtöi-
seen suunnitteluun, yksi yhtiön nykyisistä osakkaista, arkkitehti SAFAMerja Pesonen kertoo.
Suunnittelukohteesta riippumatta periaatteena on tarpeita vastaavan, pitkäaikaisen ratkaisun

aikaansaaminen. Pitkäaikaisuuteen kuuluu tilojen muuntojousto. Pesonen toteaa, että muunto-
jouston käsite on laaja. Sillä ei tarkoiteta pelkästään tilojen helppoa saneerattavuutta, vaan myös
tilojen joustavuutta, jotta irtokalusteita muuntelemalla tiloja voidaan käyttää eri tarkoituksiin.
Sairaalaympäristössä on erittäin tärkeää, että toimintaprosessien muutosten vaatimat tilamuu-
tokset voidaan toteuttaa helposti.

Kaarisairaalassa tilat ja tekniikka tukevat tehokasta hoitotyötä
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy toimi viime kesänä käyttöön otetussa Kuopion yliopistol-
lisen sairaalan Kaarisairaalassa pää- ja arkkitehtisuunnittelijana.
- Tontin pieni koko asetti rajoituksia suunnittelulle ja haimme muutenkin suunnittelussa teho-

kasta ja kompaktia, mutta kuitenkin henkilökunnan ja potilaiden kannalta viihtyisää ratkaisua.
Kaarisairaala poikkeaa perinteisestä sairaalarakennuksesta esimerkiksi korkeiden, valoisien
aulatilojen, värien käytön ja huippumodernin tekniikan takia, Pesonen toteaa.
- Pyrkimyksenämme oli aikaansaada sairaala, jossa liikkuminen on helppoa ja jonka tilat tu-

kevat tehokkaan hoitotyön tavoitteita. Suunnitteluvaiheessa rakennettiin vanhaan teollisuushal-
liin mallihuoneita, joista henkilöstö sai antaa palautetta. Tämä osoittautui erittäin suositeltavaksi
toimintatavaksi. Kaarisairaala taitaa olla ensimmäisiä sairaaloita, jossa näin on tehty, ja sittem-
min mallia on otettu myös muihin hankkeisiin. Mallihuone konkretisoi suunnitelman vielä
paremmin kuin 3D-suunnitelma tai animaatio, joita myös käytämme, Lukkaroinen täydentää.
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:llä on tälläkin hetkellä menossa useita sairaalarakenta-

misen hankkeita eri puolilla Suomea. Yhtiö on mukana esimerkiksi Oulun yliopistollisen sai-
raalan Tulevaisuuden sairaala -hankkeessa ja Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisrakennus- ja
peruskorjaushankkeessa sekä useissa HUS:n sairaalaprojektissa. Yhteistyö Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiirin kanssa on jatkunut Peruskorjaus 1 -hankkeen puitteissa.

Osaava suunnittelu tuottaa
kestäviä ratkaisuja

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy on
kokenut sairaalasuunnittelija.Toimiston
uusimpia referenssejä on Kuopion
yliopistollisen sairaalan Kaarisairaala.

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
Kauppurienkatu 12, 90100 OULU
Iso Roobertinkatu 21 B, 00120 HELSINKI
Puh. 08 888 3311, toimisto@lukkaroinen.fi
www.lukkaroinen.fi

Kaarisairaalan ja Sädesairaalan
valmistumisen myötä
Kuopion yliopistollisen sairaa-
lan Puijon sairaalan alueella ei
ole enää tilaa uudisrakentami-
selle. Jatkossa keskityään 1950-
ja 1980-luvuilla alueelle raken-
nettujen sairaalarakennusten
peruskorjaukseen.

Kesällä 2015 alkaneessa peruskorjauspro-
jektin ensimmäisessä vaiheessa korjataan
sairaalan osia, jotka on rakennettu 1980-lu-
vulla. Kyseisiä tekniseltä kunnoltaan heik-
koja rakennuksia ei ole peruskorjattu ai-
kaisemmin, mutta niissä on tehty vuosien
varrella erilaisia muutostöitä. Rakennusten
sisäosat puretaan betonirunkoon asti ja ra-
kennetaan täysin uudelleen.
- Harkinnassa on, puretaanko ainakin

osassa rakennuksista jopa kokonaisia ra-
kennusosia, jotta aikaansaadaan toimi-
vampia tiloja, Pohjois-Savon sairaanhoito-

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
kiinteistöjohtaja Mikko Hollmén:

Uudis- ja
korjausrakentamisen
tavoitteena on moderni
sairaalakeskus
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piirin kiinteistöjohtaja Mikko
Hollmén huomauttaa.
1950-luvulla rakennettu en-

tinen pääsairaalarakennus pe-
ruskorjataan sen jälkeen, kun
1980-luvulla valmistuneiden
rakennusten peruskorjaus on valmistunut.
Peruskorjausprojektin on suunniteltu val-
mistuvan kokonaisuudessaan viimeistään
vuonna 2026.

Jatkuu sivulla 14...
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Swegon suhtautuu sisäilmastoon
hyvin vakavasti. Tavoitteena on
luoda terveellinen ja viihtyisä
sisäilmasto, jossa ihmiset voivat
nauttia sopivasta lämpötilasta ja
hyvästä ilmanlaadusta ja jonka
elinkaarikustannukset ovat
mahdollisimman edulliset.

Swegonin tuotetarjonta sisältää ilmankä-
sittelykoneet, ilmanvaihdon päätelaitteet ja
jäähdytyslaitteet. Laaja tuotetarjonta mah-
dollistaa kokonaisten toimintavalmiiden
ilmastointijärjestelmien toimitukset, ja ko-
konaisratkaisujen suosio onkin koko ajan
kasvamassa.
- Eri tuotteiden yhteensovittaminen ja

järjestelmän virittäminen työmaalla vie ai-
kaa. Kun käytetään valmiita tehdastestattuja
ja -ohjelmoituja järjestelmäratkaisuja, voi-
daan varmistaa, että tuotteet toimivat hyvin
yhteen ja aikaansaadaan paras viihtyvyys ja
mahdollisimman pieni energiankulutus.
Kun rakennuksessa käytetään testattuja
komponentteja ja valmiita kokonaisuuksia,
on eri osajärjestelmien kuten iv-koneiden,
vyöhyke- ja huonesäätimien yhteistoiminta
varmistettu, tekninen tuki/automaatioinsi-
nööriHannu Kanninen toteaa.
Swegon tunnetaan korkealaatuisten lvi-

tuotteiden ja -järjestelmien omistautuneesta
ja päämäärätietoisesta kehitystyöstä. Tuot-
teet, joista järjestelmäkokonaisuus tehdään,
on jo testattu Swegonin omissa laboratori-
oissa. Ilmastointipalkit, ilmankäsittelyko-
neet ja jäähdytyskoneet ovat Eurovent-ser-
tifioituja.
Jotta järjestelmät saadaan toimimaan

saumattomasti, Swegon tarjoaa tuen han-

Hyvä sisäilmasto on jokaisen oikeus

ke- ja suunnitteluvaiheesta aina laitoksen
toteutukseen, käyttöönottoon ja huoltoon.
Swegon on tiedon, tekniikan ja kokemuksen
kohtauspaikka.
- Rakennuksen sisäilman on täytettävä ja

mieluiten ylitettävä käyttäjien korkeat vaa-
timukset.
Kun koko ilmastointijärjestelmä toimii

tarkoitetulla tavalla, siitä tulee enemmän tai
vähemmän näkymätön käyttäjälle. Tavoit-
teenamme on, että käyttäjä tuskin huomaa,
että sisäilmasto on täydellinen, Kanninen
lisää.

Miksi muuttuvailmamääräinen laitos?
Muuttuvailmavirtaista laitosta on pidetty
vaikeana käyttää, vika-alttiina ja raskaa-

na huoltaa. Niitten toimivuutta on epäilty.
Miksi?
Perinteisesti ilmavirtamittauksessa on

käytetty läpivirtausantureita, jotka ovat
vaatineet säännöllistä puhdistusta varsin-
kin huoneen poistoilmapuolella. Swegonin
ilmavirran mittausratkaisussa käytetään
kalvotoimista anturia, jolloin normaali ka-
naviston nuohous on riittävä toimenpide
toiminnan varmistamiseksi.
- Ilmanlaadun indikaattorina on perin-

teisesti toiminut CO2-pitoisuus, ja anturit
ovat vaatineet säännöllistä kalibrointia tai
vaihtoa. Swegonin toimittamissa tuotteissa
huoneilman saaste-/epäpuhtauspitoisuuden
mittaus perustuu VOC-anturiin, joka mittaa
ilmaan haihtuvia orgaanisia komponentteja

ja jolla on korrelaatio myös CO2-pitoisuu-
teen. Kun ihminen hengittää ulos hiilidi-
oksidia, syntyy myös VOC-anturin mitat-
tavissa oleva määrä päästöjä/epäpuhtauksia.
VOC-anturin itsekalibrointi tekee siitä pit-
käikäisen, Kanninen huomauttaa.

Ratkaisu tarpeenmukaiseen
ilmanvaihtoon
Wise on tarpeen mukaan ohjautuva ilman-
vaihtojärjestelmä, joka on toimivuutensa
ansiosta vakiinnuttanut paikkansa mark-
kinoilla.
- Swegon on toimittanut Pohjoismaissa jo

yli 2000 Wise-järjestelmää, ja näistä yli 200
Suomeen. Wise-järjestelmä on käytössä esi-
merkiksi Keski-Suomen keskussairaalassa ja
Kuopion yliopistollisen sairaalan Sädesai-
raalassa, markkinointipäällikkö Tryggve
Leander kertoo.
Liityntä rakennusautomaatiojärjestelmiin

on toteutettu Wisessa standarditiedonsiirto-
rajapintojen kautta. Swegonin toimittamien
järjestelmien käyttö, valvonta ja rekisteröinti
ovat mahdollisia myös ilman ulkoista jär-
jestelmää, mikä lisää selkeyttä ja luotetta-
vuutta, ja vähentää samalla investointikus-
tannuksia. Lisäksi tuotteet toimilaitteineen,
antureineen ja ohjelmistoineen ovat tehdas-
testattuja ja -asennettuja, mikä vähentää
työmaalla tapahtuvaa työmäärää.

Swegon Oy
Bertel Jungin aukio 7, 02600 ESPOO
Puh. 010 289 4010
info@swegon.fi
www.swegon.fi

- Pelkästään siirtymällä loisteputkivalaisinten käytöstä uudenaikaisempien valaisimien
käyttöön voidaan säästää merkittävästi energiaa. Suurin energiansäästö saavutetaan LED-
valaisimia käyttämällä. Kun tähän lisätään nykyaikainen valaistuksen ohjaus- ja säätö-
järjestelmä, säästyy energiaa vieläkin enemmän, valaistuksen ohjaus- ja säätöratkaisuja
kehittävän Helvar Oy Ab:n myyntijohtaja Jukka Riikkula toteaa.
Energiaa voidaan säästää esimerkiksi tarpeenmukaisella valaistuksella. Käytävävalais-

tuksessa voidaan käyttää valaisimia, joiden teho säätyy automaattisesti alemmalle tasolle,
jos tilassa ei liiku ketään. Päivällä valaistusteho voi säätyä automaattisesti tilaan tulevan
luonnonvalon mukaan. Riikkula sanoo, että myös potilashuoneissa, toimenpidehuoneissa
ja leikkaussaleissa siirrytään entistä enemmän on- ja off-tilasta tarpeenmukaiseen valais-
tukseen.
Investointi nykyaikaiseen valaistusjärjestelmään todellakin kannattaa. Oslossa sijaitse-

vassa Ulleval Sjukhus -sairaalassa saavutettiin valaistusjärjestelmän saneerauksen jälkeen
yli 80 prosentin energiansäästö.

Human Centric Lightning
on uusi ajattelumalli
Valaistuksen suunnittelussa on alettu kiinnittää koko ajan enemmän huomiota ihmisten
yksilöllisiin tarpeisiin. Suunnitteluun on tullut uusi termi Human Centric Lightning.
- LED-valaistus mahdollistaa sekä valaistuksen tehon että valon värilämpötilan säätä-

misen. Näin voidaan luoda parhaat mahdolliset valaistusolosuhteet työntekoa varten sekä
mieltymyksiä vastaavat valaistusolosuhteet oleskelua varten, Riikkula kuvailee.
Värilämpötilasäädettävä valaistus sopii erinomaisesti potilashuoneisiin. Valaistuksen

värilämpötilalla voidaan tukea vuorokausirytmin säilymistä ja vaikuttaa ihmisen vireyteen
ja aktiivisuustasoon. Sillä on myös rentouttava vaikutus. Riikkula kertoo, että vaikutuksia
tutkitaan eri puolilla maailmaa, ja Saksassa tehtyjen tutkimusten mukaan valaistuksen vä-
rilämpötilalla voidaan vaikuttaa jopa potilaan toipumiseen ja kivunlievitykseen.
Värilämpötilasäädettävän valaisimen lämpötila-arvo on tyypillisesti välillä 2700 - 6500

kelviniä.
- Human Centric Lightning -ajattelumalli ei ole millään tavoin ristiriidassa energian-

säästötavoitteiden kanssa. Luonnonvalo on aina luonnonvaloa, joten sitä käytetään hyväksi
aina kun se on mahdollista.

Investointi nykyaikaiseen
sairaalavalaistukseen kannattaa
Nykyaikaisilla valaisimilla ja valaistuksenohjausratkaisuilla on mahdollista aikaansaada
tarkoituksenmukaiset tilakohtaiset valaistusolosuhteet energiatehokkaasti.

Ratkaisuja kulutusseurannan ja huollon avuksi
Helvar on toimittanut valaistuksen ohjaus- ja säätöratkaisuja useisiin Suomen sairaaloihin.
Myös useat sairaalavalaisinvalmistajat käyttävät tuotteissaan Helvarin tekniikkaa.
Helvarin ratkaisutarjontaan kuuluvat lisäksi integraatioratkaisut rakennusautomaatioon

ja uSee-palvelin, jotka mahdollistavat valaistuksen energiankulutuksen seuraamisen tila-
kohtaisesti joko PC:n tai mobiililaitteen avulla. Ratkaisut antavat myös tiedot palaneista
lampuista sekä viallisista valaisimista ja käyttölaitteista, joten ne helpottavat huoltotoi-
mintaa.

Helvar Oy Ab
Vetotie 3, 01610 VANTAA
Puh. 09 565 41, www.helvar.fi
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Retermia Oy:n uudella kaksilohkoisella
neulalämmönsiirtimellä voidaan
toteuttaa erittäin energiatehokas
lämmöntalteenottoratkaisu. Uusi
Retermia-ratkaisu on valittu esimerkiksi
Kuopion yliopistollisen sairaalan
PEKO 1 -hankkeeseen.

Retermia Oy on ilmastoinnin ja lämmöntal-
teenoton teknologioihin erikoistunut huippu-
teknologiayritys. Laitetoimitusten lisäksi yh-
tiön palvelutarjontaan kuuluu ilmanvaihdon
energiatekninen suunnittelupalvelu, jota asi-
akkaat hyödyntävät erityisesti suurissa hank-
keissa.

Uutuutena kaksilohkoinen
neulalämmönsiirrin
Retermia kehitti ja patentoi aikoinaan ainut-
laatuisen neulalämmönsiirtimen, joka mah-
dollisti lämmöntalteenoton esimerkiksi rasvai-
sesta ammattikeittiön poistoilmasta.
- Teemme jatkuvasti akviitista tuotekehitys-

työtä, ja nyt olemme kehittäneet uudenlaisen
kaksilohkoisen neulalämmönsiirrinmalliston,
jolla saavutetaan erittäin korkea ilmanvaihdon
energiatehokkuus ja lämmöntalteenottosuh-
de. Lämmöntalteenoton lämpötilasuhde on
70 prosentin luokkaa hyvin alhaisilla ilman-
ja nesteenvirtausvastuksilla. Paineenkorotus-
tarve on noin viidesosa perinteisiin lämmön-
siirtimiin verrattuna. Retermia-ratkaisuissa
hyödynnetään usein poistoilman lisäksi myös
muita ilmaisenergian tai hukkalämmön läh-
teitä, kuten jäähdytysverkoston paluuveden tai
maaperän energiaa. Näin tapahtuu myös Kuo-
pion yliopistollisen sairaalan PEKO 1 -projek-
tissa, toimitusjohtajaMarkus Castrén kertoo.

Retermialta uutta teknologiaa
lämmönsiirtoon

Kaksilohkoinen lämpöeristettyyn Retermia-runkoon valmistettu neula-
lämmönsiirrin.

Kaksirunkoisessa neulalämmönsiirtimessä
lämpöpinta on jaettu kahteen ilma- ja neste-
virran kulkusuunnassa olevaan peräkkäiseen
lohkoon. Yksittäinen lohko on maksimissaan
kolme neulaputkiriviä syvä.
Uudet neulalämmönsiirtimet täyttävät vuo-

sina 2016 ja 2018 tiukentuvat lämmönsiirtimiä
koskevat ekosuunnitteluasetuksen määräykset.

KYSin rakennus 1:een uutta teknologiaa
Varmatoimiset, helposti huollettavat Reter-
mian neulalämmönsiirtimet soveltuvat erin-
omaisesti sairaaloihin. Referensseissä onkin

lukuisia sairaalaprojekteja. Myös uusia kak-
silohkoisia neulalämmönsiirtimiä on jo toi-
mitettu ja toimitetaan useisiin sairaalakohtei-
siin. Esimerkkinä Castrén mainitsee Kuopion
yliopistollisen sairaalan (KYS) rakennus 1:n
peruskorjauksen eli PEKO 1 -projektin, jossa
asennukset alkavat tänä talvena. Taloteknisten
ratkaisujen ja vaatimusten osalta hanke vastaa
täysin uudisrakentamista. Ilmanvaihtokone-
huoneet sijaitsevat omassa kerroksessa, joka
on lisärakennettu.
LVIA-asiantuntija Kari Laukkanen KYSin

kiinteistöhallinnosta kertoo, että aikaisem-

missa projekteissa saadut hyvät kokemukset
puolsivat Retermian ratkaisujen valintaa tässä
projektissa.
- Kyse on nykyaikaisesta teknologiasta, mut-

ta silti Retermian laitteet eivät ole liian mo-
nimutkaisia. Helppo huollettavuus on yksi
tärkeimmistä ominaisuuksista. Muutaman-
kin ongelmapäivän välttäminen vuodessa on
erittäin tärkeää sairaalan kaltaisessa kohteessa.
Laitteiden korkea hyötysuhde korostuu, kun
ne ovat toiminnassa jatkuvasti. Laskelmien
mukaan investoinnin takaisinmaksuaika on
lyhyt. Itse arvostan myös tuotteen kotimai-
suutta.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana Laukka-

nen mainitsee, että samoilla pattereilla hoide-
taan myös jäähdytys pääosin.
Laukkasen mukaan yhteistyö Retermian

kanssa on sujunut hyvin sekä aiemmissa pro-
jekteissa että PEKO 1 -projektissa.
- Pienessä yrityksessä henkilöstö tuntee

tuotteen läpikotaisin. Olemme saaneet tietoja
tarpeen mukaan ja toiminta on ollut luotta-
musta herättävää. Aikaisempien asennusten
perusteella tiesimme, että yhteistyö ei pääty
laitetoimitukseen, vaan Retermia haluaa pitää
yhteyttä asiakkaisiin myös tulevina vuosina.

Retermia Oy
Paininpuuntie 17
18100 HEINOLA
Puh. 03 871 690
retermia@retermia.fi
www.retermia.fi

- Toimialaamme kuuluvat hankesuunnittelu,
kaavoitus- ja aluesuunnittelu, arkkitehtisuun-
nittelu ja sisustussuunnittelu. Tarjoamme
myös kokonaissuunnittelupalvelua yhteistyös-
sä eri alojen erikoisosaajien kanssa, rakennus-
arkkitehti Arja Björk sanoo.
Sairaalasuunnittelu on Björkin mukaan oma

erikoisalansa, joka vaatii kokemusta. Kokemus
tuo suunnitteluun varmuutta ja laajempaa nä-
kökulmaa.
- Lähtökohtana on aina luoda edellytykset

potilaan hyvälle hoidolle. Kokemuksen lisäksi
käyttäjälähtöisyys ja sairaalan uudistuvien toi-
mintojen tuntemus ovat hyvän lopputuloksen
ehdottomia edellytyksiä. Viihtyvyystekijöihin
kiinnitetään nykyisin entistä enemmän huo-
miota sekä arkkitehtuurin että materiaalirat-
kaisujen keinoin.
Haasteita tuo usein teknisten vaatimusten

lisäksi rakennuspaikan ja olemassa olevan
rakennuskannan liittyminen uuteen raken-
nukseen. Suunnittelun havainnollistaminen
visuaalisin ja mallintamisen keinoin antaa jo
suunnitteluvaiheessa tilaajalle kuvan raken-

Erikoisosaamista
sairaalasuunnitteluun

Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy tarjoaa korkeatasoista suunnitteluosaamista
sekä uudisrakennus- että peruskorjauskohteisiin. Toimisto on ollut mukana useissa
sairaalatilojen sekä hoito- ja hoiva-alan tilojen rakennushankkeissa.

nuksen massoittelusta ja sijoittelusta ympä-
ristöön.
Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen on suun-

nitellut terveydenhuolto- ja hoiva-alan tiloja
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueel-
la jo parinkymmenen vuoden ajan.
- Sairaalasuunnittelun osalta merkittävin ja

pitkäkestoisin referenssimme on Etelä-Karja-
lan keskussairaalan muutos- ja uudisraken-
tamisen suunnittelu vuodesta 1996 lähtien.
Suunnittelukohteita ovat olleet niin sairaala-
apteekki ja ravintokeskus kuin poliklinikat ja
vuodeosastot. Suunnittelu jatkuu. Uuden päi-
vystyssairaalan ohella teemme Etelä-Karjalan
keskussairaalan toimintojen modernisointiin
liittyvää arkkitehtisuunnittelua sairaalan muis-
sakin tiloissa, Björk kertoo.

Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy
Satamatie 25, 53900 LAPPEENRANTA
Puh. 05 613 3600
www.arkovaskainen.com
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
kiinteistöjohtaja
Mikko Hollmén:

Talotekniikka uusiksi
Peruskorjauksen yhteydessä uu-
sitaan myös sairaalarakennusten
talotekniset järjestelmät vastaa-
maan tämän päivän vaatimuksia.
Hollménin mukaan uudenaikai-
sen talotekniikan sovittaminen
vanhaan rakennukseen on haas-
tavaa.
- Pelkästään uuden tekniikan

mahduttaminen korjattaviin ti-
loihin on ongelmallista. Huo-
nekorkeutta ja teknisten tilojen
kokoa koskevissa kysymyksissä
riittää ratkottavaa. Mietittävää
aiheuttaa myös nykyisten järjes-
telmien pitäminen toiminnassa
korjausten ja uusimisten ajan.
Oman haasteensa tuo perus-

korjausprojektin pitkäkestoisuus. Vaiheit-
tain etenevässä projektissa on pystyttävä
valitsemaan taloteknisiä ratkaisuja, jotka
palvelevat pitkälle tulevaisuuteen.
Puijon sairaalan varavoimakapasiteettia

on kasvatettu 2010-luvulla. Varavoimatar-
peet kartoitetaan peruskorjausprojektin
yhteydessä, ja Hollménin mukaan on hyvin
todennäköistä, että nykyistä varavoimaka-
pasiteettia ei katsota riittäväksi. Kapasiteet-
tia tullaan uusimaan peruskorjauksen ede-
tessä tarpeen mukaan sekä katkottomalla
DRUPS-teknologialla että perinteisellä
UPS-teknologialla.

Uudet tilat tarjoavat puitteet
kehittyvälle sairaalatoiminnalle
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on asetta-
nut tavoitteeksi, että seuraavien vuosikym-
menten aikana KYSistä tulee yksi Euroopan
moderneimmista sairaalakeskuksista. Uu-
dis- ja korjausrakentaminen on yksi osa tätä
kehitystä.
- Nykyaikaiset tilat ja välineet tarjoavat

puitteet kehittyvälle sairaalatoiminnalle.
Kehittyvä sairaalatoiminta ei tarkoita van-
hojen toimintamallien siirtämistä uuteen
ympäristöön, vaan myös toimintamalleja
on kehitettävä, Hollmén sanoo.
Hollmén huomauttaa, että uusien tilojen

suunnittelussa on varauduttava tulevaisuu-
den mukanaan tuomiin muutoksiin kuten
sairaalatoiminnan digitalisoitumiseen. Tilat
eivät saa olla toiminnallisesti vanhanaikaisia
valmistuessaan.

Artikkeli KYSin kaukojäähdytyshankkeesta
sivulla 40.
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Tokset Oy maahantuo ja myy italialaisia KS Group Pro-
fessional Line PC ID -höyrypesureita. Tokset vastaa myös
pesureiden huollosta ja varaosatoimituksista.
- Maahantuomamme laitteet on tarkoitettu ammatti-

käyttöön. Niiden tekniikka on suunniteltu ja komponentit
sekä valmistusmateriaalit on valittu jatkuvaa, vaativaa käyt-
töä ajatellen. Ammattikäytössä on myös tärkeää, että laite
lämpenee käyttökuntoon nopeasti, toimitusjohtaja Juha
Blomberg toteaa.
Kevyt laite on sijoitettu kätevään kärryyn, ja lisäksi lait-

teen liikuttelua helpottaa pitkä virtajohto.
Laitetoimitus sisältää useita erilaisia höyryletkuun liitet-

täviä puhdistusvälineitä eri käyttötarkoituksiin. Toimituk-
seen kuuluu selkeä kuvallinen käyttöohje, mutta tarvittaessa
Toksetin edustaja antaa opastuksen lisäosien valintaan ja
käyttöön.

Puhdistusteho testattu
Höyrypesurin ehdoton etu on se, että puhdistus tapah-
tuu kuuman höyryn avulla ilman mitään kemikaaleja. KS
Group Professional Line PC ID -höyrypesurissa höyryn
lämpötila säilyy korkeana putken päähän saakka.
Blomberg kertoo, että höyrypesurin tehoa on testattu

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksessa. Tes-
tin mukaan höyrypesuri tappaa MRSA-bakteerit erilaisilta
pinnoilta ja alustalle jäävästä vedestä. Tutkimusraportti on
saatavissa Tokset Oy:stä.

Malmin sairaalassa jo viiden
vuoden käyttökokemus
- Olemme maahantuoneet höyrypesureita kymmenen vuo-
den ajan ja toimittaneet niitä esimerkiksi sairaaloihin, ter-
veyskeskuksiin, hoivayksiköihin, uimahalleihin, suurkeitti-
öihin ja siivousalan yrityksille, Blomberg mainitsee.

Höyry puhdistaa tehokkaasti
Laadukas höyrypesuri soveltuu erinomaisesti erilaisten pintojen puhdistukseen
korkeaa hygieniatasoa vaativissa kohteissa.

Malmin sairaalassa Helsingissä on ollut käytössä Toksetin
toimittamia höyrypesureita jo viiden vuoden ajan.
- Käytämme höyrypesuria sekä osastoilla käytettävien että

apuvälinelainaamosta kotikäyttöön lainattavien apuvälinei-
den puhdistamiseen. Olemme käyttäneet pesuria myös sii-

vouksessa hankalasti puhdistettavissa kohteissa. Olemme
olleet tyytyväisiä laitteisiin, siivoustyönjohtaja Satu Hobin
kertoo.
Hobinin mukaan laitteen suurimmat edut ovat kemikaa-

liton puhdistus ja käytön helppous. Runsaan lisäosavali-
koiman ansiosta laitteen käyttöä voidaan laajentaa tarpeen
mukaan siivouksessa.

Tokset Oy
Lyhtytie 4
00750 HELSINKI
Puh. 010 422 8300
info@tokset.com
www.tokset.com

Tokset Oy:n tuotetarjonta:

- Höyrypesurit
- Paloturvalliset roska- ja tuhka-astiat
- Lajittelijat
- Jätekatokset

palvelun, joka liittyy leikkaussalien todentamismittauksiin.
- Suomessa ei ole ollut yhtenäisiä vaatimuksia, normeja tai

ohjeita siitä, miten leikkaussali tulisi vastaanottaa ja miten
tiettyjä arvoja tulisi seurata leikkaussalin elinkaaren aikana.
Uuden palvelun avulla voimme huolehtia sekä uusissa että
vanhoissa leikkaussaleissa siitä, että kriteerit täyttyvät, Vasara
sanoo.
Granlund Kuopio on kehittänyt myös sairaalan puhtauden-

hallintaan liittyvän tarkastusmenettelyn. Sen avulla voidaan
varmistaa, että rakentamisenaikaisesta kosteuden ja pölyn
hallinnasta tai huonoista rakentamiskäytännöistä ei aiheudu
jatkossa ongelmia.

Granlund Kuopio Oy
Hyrräkatu 3

70500 KUOPIO
Puh. 010 759 2700

jukka.vasara@granlund.fi
www.granlund.fi

Granlund Kuopio Oy on talotekniikan
suunnitteluun keskittynyt insinööritoimisto,
jolla on referenssejä ympäri Suomen. Yritys
on myös mukana toimialansa kehittämisessä.

Sairaaloiden talotekninen suunnittelu on yksi Granlund Kuo-
pion merkittävimmistä osaamisalueista. Yrityksen liikevaih-
dosta noin 40 prosenttia tulee sairaalaprojekteista.
- Olemme toteuttaneet sairaalaprojekteja kaikkialla Suomes-

sa. Uusimpia referenssejämme ovat viime kesänä käyttöön ote-
tut Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekki, Kaa-
risairaala ja Sädesairaala. Suunnitteluvaiheessa tällä hetkellä
ovat esimerkiksi Oulun yliopistollisen sairaalan Naisten- ja
lastensairaala sekä uusi Keski-Suomen keskussairaala, toimi-
tusjohtaja Jukka Vasaramainitsee.

Eurooppalainen sairaalailmanvaihdon
standardi tulossa
Granlund Kuopio on arvostettu suunnitteluosaaja, mutta myös
aktiivinen toimialansa kehittäjä.
Jukka Vasara on ollut nelisen vuotta mukana Ventilation for

Hospitals -standardityöryhmässä, joka valmistelee Eurooppaan
sairaalailmanvaihtoa koskevaa standardia. Ryhmässä on edus-
tajia 14:stä Euroopan maasta.
- Uusi standardi antaa selkeät ohjeet ilmanvaihdon suun-

nittelulle erilaisissa sairaalatiloissa. Se on erittäin tervetullut
täydennys Suomessa voimassa oleviin yleisluonteisiin määrä-
yksiin. Standardi tulee ohjaamaan uusien sairaalatilojen raken-
tamista, mutta väistämättä se vaikuttaa myös olemassa olevien
sairaalarakennusten ilmanvaihdon arviointiin.

Uusia ratkaisuja ja palveluja markkinoille
Tuleva standardi on ollut yksi käynnistävä tekijä moduulileik-
kaussalin kehittämishankkeessa, jossa Granlund Kuopio on ol-
lut mukana muutaman muun yrityksen kanssa. Avaimet käteen
-periaatteella toimitettava leikkaussali täyttää kaikki tulevan
standardin vaatimukset.
Sairaalatekniikan päivillä Granlund Kuopio julkaisee uuden

Granlund Kuopiolta huippuosaamista
talotekniikan suunnitteluun

ModuulileikkaussalinTATE-malli.

Toimitusjohtaja JukkaVasara kertoo, että sairaa-
loiden talotekninen suunnittelu on yksi Granlund
Kuopio Oy:n merkittävimmistä osaamisalueista.
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Erical Oy on kalustanut julkisia
kohteita jo yli 40 vuoden ajan.
Projektikohteina on ollut myös
useita terveyskeskuksia ja
sairaaloita. HUSin Meilahden
potilastornin kalustaminen oli
yksi yrityksen historian suurim-
mista projekteista.

- Valmistamme laadukkaita, yksilöllisiä ka-
lusteita päiväkoteihin, kouluihin, terveys-
keskuksiin ja sairaaloihin. Valmistamme
myös palvelu- ja vastaanottotiskejä, myyn-
titiskejä ja tarjoilulinjastoja, toimitusjohtaja
Hannu Hiltunen sanoo.
Kalusteiden valmistuksessa Erical käyttää

materiaaleina kalustelevyjen lisäksi massii-
vipuuta ja erilaisia komposiittimateriaaleja.
Komposiittimateriaaleista Corian on erin-
omainen valinta allastasojen kaltaisiin ka-
lusteisiin, joilta vaaditaan helppoa puhdis-
tettavuutta ja hyvää hygieniatasoa.
Erical pystyy toimimaan hyvässä yhteis-

työssä arkkitehtien kanssa ja toteuttamaan
vaativatkin suunnitelmat. Hiltusen mukaan
yrityksen osaaminen on yhdistelmä pitkä-
aikaista kokemusta ja nykyajan tieto-taitoa.
Pitkät asiakassuhteet kertovat siitä, että Eri-
cal on osaava, joustava ja varma yhteistyö-
kumppani.

Mittava kalustetoimitus
Meilahden potilastorniin
Erical on toimittanut parin viimeisen vuo-
den aikana kalusteita esimerkiksi Äänekos-
ken uuteen terveyskeskukseen ja Luja Ra-
kennus Oy:n saneeraamaan HUSin Meilah-
den sairaalan potilastorniin.
- Meilahden potilastorniin toimitimme

Erical on jo kokenut sairaalakalustaja

Meilahden potilastornin allastasoissa
Erical käytti hygieenistä Corian-
materiaalia.

240 potilashuoneen kiintokalusteet. Toimi-
tus sisälsi myös Corianista valmistetut allas-
tasot. Lisäksi projektiin kuului toimenpide-
huoneiden, lääkehuoneiden, varastotilojen,
kerroskohtaisten keittiötilojen ja henkilö-
kunnan sosiaalitilojen kiintokalusteiden toi-
mitus. Kalustetoimitus ajoittui noin vuoden
ajalle ja se oli yksi yrityksemme historian
suurimmista projekteista, Hiltunen kertoo.
Seuraava suuri projekti on jo alkanut. Eri-

cal kalustaa talven 2015 - 2016 aikana Es-
poon uuden sairaalan, jossa on 270 yhden
hengen potilashuonetta.
- Kotisivuillamme on paljon kuvia Mei-

lahdesta ja myös muista projekteistamme.
Kannattaa käydä tutustumassa.

Erical toimitti Meilahden potilastorniin
potilashuoneiden, toimenpidehuoneiden,
lääkehuoneiden, varastotilojen, kerros-

kohtaisten keittiötilojen ja henkilökunnan
sosiaalitilojen kiintokalusteet.

Erical Oy
Rannankyläntie 19
44250 ÄÄNEKOIVISTO
Puh. 020 743 9680
info@erical.fi, www.erical.fi

137 miljoonaa euroa. Hankkeen
toteuttaa kuntayhtymän tytär-
yhtiö Carea-Sairaalat Oy, joka
veloittaa hankkeen rahoituskus-
tannukset vuokrien yhteydessä
keskussairaalakiinteistössä toi-
mivilta organisaatioilta. Organi-
saatiot puolestaan veloittavat ku-
lut palveluhinnoissaan käyttäjiltä
eli kunnilta, rakennuttajapäällik-
köMarkku Lalu toteaa.

Uusi, loogisempi toimintamalli
Peruskorjaus- ja uudisrakennus-
hanke merkitsee myös sairaalan
toimintamallien uudistumista. A
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Kymenlaakson keskussairaalan toiminnot
ovat sijoittuneet useaan eri rakennukseen.
Päärakennus on valmistunut vuonna 1968
ja sitä on laajennettu vuosina 1986 ja 1992.
Myös muissa rakennuksissa on tehty vuosi-
en varrella erilaisia lisä- ja muutostöitä. Las-
tensairaalarakennus peruskorjattiin vuonna
2012.
Peruskorjaus- ja uudisrakennushankkees-

sa rakennetaan sairaala-alueelle uudisosa
(17 000 brm²) ja peruskorjataan olemassa
olevat tilat (46 000 brm²) lastensairaalaa
lukuunottamatta. Uudisosan rakentami-
nen käynnistyy loppukesällä 2016 ja koh-
de valmistuu alustavan aikataulun mukaan
loppuvuodesta 2018. Peruskorjaus pyritään
aloittamaan vuodenvaihteessa 2018 - 2019
ja se etenee vaiheittain siten, että koko han-
ke on valmis kesällä 2022.
- Hankkeen kokonaiskustannusarvio on

Rakennuttajapäällikkö Markku Lalu,
Carea/Kastek Oy:

Uusi Carea-sairaala
on loogisesti
toimiva
kokonaisuus
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen
kuntayhtymän Carean yhtymäkokous teki kesäkuussa
investointi- ja rahoituspäätöksen Kymenlaakson keskus-
sairaalan peruskorjaus- ja laajennushankkeesta.

Jatkuu sivulla 18...
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Vuonna 1979 perustettu perheyritys tarjoaa
monipuolisia hydrauliikka- ja pneumatiikka-
alan palveluja laajalle asiakaskunnalle. Suurin
osa asiakkaista on teollisuusyrityksiä, mutta
myös sairaalat ja terveyskeskukset ovat mer-
kittävä asiakasryhmä.
Yrityksen toiminnan painopistealueena on

ollut itäinen Suomi, mutta toiminta on laajen-
tumassa kovaa vauhtia valtakunnalliseksi asi-
antuntemuksen kysynnän kasvaessa.

Tunnettujen valmistajien tuotteita
Paineteho myy tunnettujen valmistajien hyd-
rauliikka- ja paineilmakomponentteja, pai-
neilmakompressoreita ja hydrauliikkayksi-
köitä. Tarjolla on myös kattava valikoima va-
raosia ja tarvikkeita.
- Itse suunnittelemamme ja valmistamam-

me tuote on PTR-kompressorisarja, joka tuot-
taa luotettavasti paineilmaa liikkuviin työko-
neisiin erityisesti kaivosteollisuuden tarpei-
siin, toimitusjohtaja Jari Moilanen sanoo.
JärjestelmäsuunnittelijaMikko Suhonen to-

teaa, että hydrauliikka- ja paineilmatekniikan
kokonaisvaltaisena asiatuntijayrityksenä Pai-
neteho pystyy palvelemaan asiakkaita parhaal-
la mahdollisella tavalla myös komponentti- ja
laitemyynnissä.

Laadukkaat paineilmajärjestelmät
sairaaloihin

Järjestelmät avaimet
käteen -periaatteella
Paineteho toimittaa hydrauliikka- tai pneuma-
tiikkajärjestelmän avaimet käteen -periaatteel-
la asiakkaan vaatimusten mukaan.
- Voimme mitoittaa ja suunnitella järjestel-

män lähtötietojen perusteella ja valita kom-
ponentit sekä asentaa järjestelmän toimin-
takuntoon ja huolehtia sen käyttöönotosta.
Valmistus voi tapahtua myös meille toimitet-
tavien valmiiden suunnitelmien perusteella,
Moilanen kertoo.

Järjestelmäosaamisella
varmistetaan laadukas huoltotoiminta
Moilasen mukaan on erittäin tärkeää, että
järjestelmätoimittaja tarjoaa myös huolto- ja
kunnossapitopalvelut.
- Toimittaja tuntee järjestelmän yksityiskoh-

taisesti, mikä on korkeatasoisen huoltopalve-
lun edellytys. Toimittaja tietää oikeat ajan-
kohdat ja sisällön huolloille, joilla varmiste-
taan järjestelmän häiriötön toiminta. Lisäksi
järjestelmätoimittaja pystyy kertomaan sään-
nöllisten huoltokäyntien perusteella, milloin
on aika harkita järjestelmän modernisointia
tai uusimista.

Sairaaloiden tiukat
vaatimukset täyttyvät
Paineteho on toimittanut paineilmalaitteita- ja
järjestelmiä useisiin sairaaloihin ja terveyskes-
kuksiin.
- Terveydenhuoltoympäristö asettaa järjes-

telmätoimittajalle omat vaatimuksensa, koska
järjestelmän tuottaman ilman on oltava ehdot-
toman puhdasta. Toimittamissamme järjestel-
missä kaikki komponentit täyttävät tiukat vaa-

timukset ja myös työskentelytapamme tukee
niitä, Suhonen mainitsee.
Suhonen kertoo, että äskettäin Paineteho

toimitti Kuopion yliopistollisen sairaalan uu-
teen Kaarisairaalaan hengitysilmalaitteiston,
instrumentti-ilmalaitteiston ja teknisen ilman
laitteiston. Paineteho valittiin myös uuden
hengitysilmajärjestelmän toimittajaksi. Jokai-
nen laitteisto koostuu tuotettavalle ilmanlaa-
dulle soveltuvasta kompressorista, säiliöstä ja
ilmanlaadun varmistavista jälkikäsittelylait-
teista.
Suhonen ja Moilanen korostavat Painetehon

tarjoaman kokonaispalvelun merkitystä, kun
puhutaan paineilmajärjestelmän toimittami-
sesta kriittiseen sairaalaympäristöön ja järjes-
telmän häiriöttömän toiminnan varmistami-
sesta.

Paineteho Oy
Ankkuritie 1, 70460 KUOPIO
Puh. 020 763 0700
www.paineteho.fi

Paineteho Oy suunnittelee,
valmistaa ja myy hydrauliikka-
ja pneumatiikkajärjestelmiä ja
niihin liittyviä komponentteja.
Lisäksi yritys tarjoaa laitteiden
ja järjestelmien asennus-, huol-
to- ja korjaus- ja modernisointi-
palveluja.

Tilojen, talotekniikan ja laitteiden yhteen
sovittaminen on monitahoinen kokonai-
suus. Ymmärrys osa-alueiden vaikutuksista
toisiinsa ja hyvä kommunikaatio suunnitte-
lijoiden kanssa auttavat välttämään puutteet
ja ristiriitaisuudet asennusvaiheessa.
Labo Line Oy:n pitkä kokemus auttaa

ennakoimaan ja välttämään yleisimmät
ongelmat, joiden korjaaminen jälkikäteen
on kallista.

Kylmäsäilytys ja lämpötilanseuranta
Kylmälaitteita hankitaan yleisimmin lääk-
keiden, reagenssien, verien, näytteiden ja
palovaarallisten aineiden säilyttämiseen.
Kylmäsäilytys luo perustan koko laborato-
rion työn laadulle. Parhaatkin kylmälaitteet
ovat ketjun edullisin investointi ja usein
vain murto-osa laitteen sisällön arvosta. Jo
muutaman asteen hetkellinen lämpötila-
rajan ylitys voi pilata tuotteen ja aiheuttaa
mittavia kustannuksia tai jopa vaaratilan-
teita. Väärät säilytysolosuhteet voivat olla
myös potilasturvallisuusriski.
Tuotepäällikkö Ossi Matintalo sanoo,

että myös lämpötilan seurantajärjestelmät
hankitaan usein urakan yhteydessä, jolloin
sen suunnitteleminen ja asentaminen on
helppoa.

KSL-laitteiden hankinta osana
laajennus- ja uudisrakennuskohteita
Käyttäjien tarpeiden KSL-laitteiden suhteen täytyy olla tiedossa
laajennus- ja uudisrakennuskohteissa jo varhaisessa vaiheessa, jotta
laitteiden vaatimukset kuten ilmastointi, sähköt, vedet ja viemärit
voidaan ottaa huomioon osana rakennuksen suunnittelua.

Kemikaalien ja palovaarallisten
aineiden säilyttäminen
Työturvallisuuden yksi tärkeimmistä osa-
alueista on kemikaali- ja paloturvallisuus.
Vuosittain tapahtuu vahinkotapauksia ja
läheltä piti -tilanteita, joilta olisi voitu vält-
tyä. Palovaarallisten kemikaalien kanssa
työskenneltäessä pienikin virhe voi johtaa
suuriin taloudellisiin tai henkilövahinkoi-
hin. Kemikaalilainsäädäntö asettaa lukuisia
vaatimuksia turvallisen kemikaalisäilytyk-
sen varmistamiseksi. Vastuu turvallisuuden

takaamisesta työpaikalla on työnjohdolla.
Turvallisen kemikaalisäilytyksen lähtökoh-
tana on mahdollistaa tilojen nopea evaku-
ointi ja ensisammutus sekä ehkäistä palon
leviäminen ja lisävahingon syntyminen.
Tuotepäällikkö Stefan Kraatz kertoo, että

suurempien keskitettyjen paloturvavarasto-
jen sijaan suuntaus on viime aikoina ollut
suosia työpisteiden lähellä tapahtuvaa ke-
mikaalien säilytystä. Näin myös kemikaali-
en turhalta kuljettelulta ja sen aiheuttamal-
ta riskiltä vältytään. Tämä on mahdollista
työskentelytiloihin sijoitettavien, EN 14470-
1:n ja -2:n mukaisten paloturvakaappien
avulla.
Labo Line Oy tarjoaa räätälöityjä ratkai-

suja aina suunnittelusta laitetoimituksiin
sekä kemikaalisäilytyskoulutusta.

Oikea suojakaappityyppi
oikeaan käyttötarkoitukseen
Suojakaappityyppejä ja -malleja on lukuisia.
Näihin lukeutuvat esimerkiksi vetokaapit,
suodatinvetokaapit, laminaarikaapit, luok-
kien I, II ja III mikrobiologiset suojakaapit,
sytostaattikaapit, isolaattorit, hanskakaapit,
punnituskaapit, PCR-kaapit ja koe-eläinten
käsittelyyn tarkoitetut työasemat. Laitteiden
tarkoitus on suojata käyttäjää, ympäristöä
tai näitä kaikkia työstä riippuen.
TuotepäällikköMikko Rantahakala to-

teaa, että moni suojakaappityyppi voi edel-
lyttää suuriakin poistoilmamääriä, mikä
asettaa poikkeuksellisia vaatimuksia il-
manvaihdon suunnittelulle. Suunnittelus-

sa tulee lisäksi huomioida kaapille riittävän
suuri sekä ilmavirtausten kannalta toimiva
tila sekä huolehtia suojakaapin toimintaan
vaikuttavista häiriötekijöistä kuten oviau-
koista, käytävistä ja tuloilmaventtiileistä
sekä muista laitteista, jotka saattavat häiritä
suojakaapin toimintaa.

Teksti: Labo Line Oy

Labo Line Oy
Karjalankatu 2, 00520 HELSINKI
Puh. 09 877 0080
info@laboline.fi, www.laboline.fi
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Ilmankostuttimia käytetään, kun ilman koste-
udella on vaikutusta tilassa tapahtuvan proses-
sin toimivuuteen tai tilassa olevien tuotteiden
tai esineiden säilyvyyteen. Sairaaloissa tällaisia
tiloja ovat leikkaussalit, lääkehuolto- ja lääke-
valmistustilat, puhdastilat ja magneettikuva-
ushuoneet.
Carel valmistaa sekä höyry- että sumutus-

kostuttimia. Sairaaloissa yleisimpiä ovat höy-
rykostuttimet, joissa höyry muodostuu vettä
hallitusti keittämällä.
- Carel-höyrykostutin asennetaan ilman-

vaihtokonehuoneeseen. Asennus vaatii sähkö-
ja vesiliitännän sekä sata-asteista vettä kestä-
vän viemäröinnin. Höyry johdetaan letkulla
ilmanvaihtokanavaan asennettavaan höyrynja-
kotukkiin, joka sekoittaa höyryn huonetilaan
tulevaan ilmaan. Vaihtoehtona on laitteen
asentaminen tilaan, jossa ilmankostutusta
tarvitaan, mutta silloin laitteeseen on liitettä-
vä puhaltimella varustettu huonejakoyksikkö,
tuotepäällikkö Anne-Mari Virtanen kertoo.
Höyrykostuttimen tuottama höyrymäärä

voi olla 1 - 130 kiloa tunnissa. Laitesarjoja on
kaksi: elektrodiperiaatteella ja vastusperiaat-

Carel
kostuttaa
ilman
luotettavasti

teella toimiva kostutin. Hedtecin projektimyy-
jät ympäri Suomen opastavat oikean laitemal-
lin ja -koon valinnassa. Hedtec on edustanut
Carelin tuotteita jo kuuden vuoden ajan, joten
tuotetuntemus on hyvä. Suosituimpien laite-
mallien varastointi Suomessa mahdollistaa
nopeat toimitukset.
- Laitteen asennuksesta huolehtii asiaan

perehtynyt lvi-urakoitsija, mutta asennuk-
sen jälkeen edustajamme käy tarkastamassa
asennuksen ja tekemässä laitteen käyttöön-
oton. Käytönaikaiset tukipalvelut kuuluvat
luonnollisesti palvelutarjontaamme, Virtanen
mainitsee.
Hedtec on toimittanut Carel-höyrykostut-

timia useisiin yksityisiin ja yliopistollisiin sai-
raaloihin. Esimerkiksi Turun yliopistollisessa
keskussairaalassa niitä käytetään lääkevalmis-
tustilan ilmankosteustason ylläpitoon.

Oy Hedtec Ab
PL 110, 00201 HELSINKI
Puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
www.hedtec.fi

Oy Hedtec Ab maahantuo italialaisia Carel-ilmankostuttimia, joilla
voidaan varmistaa ilmankosteuden taso luotettavasti.

Esimerkiksi virheet suunnittelussa ja ra-
kentamisessa sekä heikkotasoinen ylläpito
nousevat esille sisäilmaongelmien syitä mie-
tittäessä. Parantamisen varaa on varmasti
kaikissa edellä mainituissa asioissa, mut-
ta johtava konsultti Esko Korhonen FCG
Konsultointi Oy:stä toteaa, että tärkeintä
sisäilmaongelmien ehkäisyssä on tilamää-
rän optimointi vastaamaan palvelutarvetta.
- Kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten

liikelaitosten omistuksessa on valtava kiin-
teistömassa, eikä kaikkia rakennuksia tarvi-
ta enää palvelutuotannossa. Kaikkia raken-

Sisäilmaongelmien ehkäisy lähtee
tilamäärän optimoinnista

Sisäilmaongelman syytä ei saa koskaan sel-
vittää oletuksiin ja uskomuksiin perustu-
villa menetelmillä, vaan selvitys on tehtävä
monipuolisesti ja laaja-alaisesti.

Toimialajohtaja Juhani Pirinen FCG Suun-
nittelu ja tekniikka Oy:stä toteaa, että yleinen
oireita aiheuttavan sisäilmaongelman syy on
rakenteisiin kertyneen ylimääräisen kosteuden
aiheuttama homehtuminen. Etenkin alapoh-
jien ja kellariseinien lämmöneristysrakenteet
ovat alttiita homehtumiselle. Huonon sisäil-
maston taustalla voivat olla myös ilmanvaih-
tojärjestelmän kautta tulevat epäpuhtaudet
eli mineraalivillakuidut, pöly ja joskus jopa

Sisäilmaongelman syy ei selviä arvaamalla

Sisäilmaongelmien syntyä julkisissa rakennuksissa voidaan ehkäistä
laadukkaalla kiinteistönhoidolla, kunnossapidolla ja siivouksella
sekä tilojen käyttäjien oikealla toiminnalla. Tärkeintä on kuitenkin
tilamäärän optimointi.

nuksia ei ole mahdollista hoitaa, huoltaa ja
korjata riittävästi. Tarvekartoituksen jälkeen
on päästävä eroon ylimääräisistä tiloista,
jolloin ylläpitoresurssit voidaan kohdistaa
paremmin. Useissa kunnissa onkin käynnis-
sä palveluihin, palveluverkkosuunnitteluun
ja tilatarpeeseen liittyviä hankkeita.
Korhosen mukaan oikotietä onneen ei

ole. Palvelut on käytävä läpi ja tilamäärä
mitoitettava vastaamaan tarvetta. Jäljel-
le jäävälle rakennuskannalle on laadittava
toimitilaohjelma ja pitkän tähtäimen kun-
nossapitosuunnitelma. Ylläpidon taso on

myös varmistettava - onpa kyse kiinteistön
omistajan omasta ylläpito-organisaatiosta
tai ulkoistetusta palvelusta.
Tasonvarmistus koskee myös siivousta,

koska siivous vaikuttaa sisäilman laatuun.
Sekä tilojen omistajan että käyttäjien on
muistettava oma vastuunsa siivottavuudes-
ta. Tätä varten on hyvä laatia pelisäännöt.
- Sisäilmaongelmien ehkäisyssä ei pidä

unohtaa myöskään viestinnän merkitystä.
Tilojen käyttäjillä on velvollisuus ilmoit-
taa sisäilmastossa havaitsemansa pienetkin
muutokset rakennuksen ylläpidosta vas-
taavalle taholle ja rakennuksen omistajalle.
Vastaavasti omistajan tulee ilmoittaa käyt-
täjille kaikista tehtävistä tutkimuksista, nii-
den tuloksista ja korjaustöistä. Tämäkin on
syytä sopia yhteisesti. Esimerkiksi sisäilma-

toimintaohje tai vastaava ja sähköiset info-
järjestelmät ovat siinä hyvä apu.
Korhonen huomauttaa, että vastaavat toi-

mintatavat soveltuvat myös tulevien itsehal-
lintoalueiden sote-kiinteistöjen hallintaan.
Mikäli niiden tiedot eivät ole ajan tasalla,
tulee viimeistään nyt kartoittaa kiinteistöjen
ja tilojen määrä, arvo, kunto, ylläpitokus-
tannukset ja käyttötarpeet. Apuna voidaan
käyttää esimerkiksi korjausvelkalaskentaa,
jolla saadaan hyvä poikkileikkaus rakennus-
kannan tilanteesta. Tämä perustyö on joka
tapauksessa tehtävä, tehtiinpä sote-kiinteis-
töjen suhteen jatkossa mitä tahansa.

Esko Korhonen
Puh. 050 361 1781
esko.korhonen@fcg.fi

mikrobit. Materiaalipäästöjen merkitys si-
säilmaongelmien aiheuttajana on pienenty-
nyt, mutta ei kuitenkaan poistunut kokonaan.
Ongelmia aiheuttavat sekä rakennus- että si-
sustusmateriaalit.
Sisäilmaongelman syy on Pirisen mukaan

hyvin harvoin yksiselitteinen ja yhtäaikaisia
syitä voi olla useampiakin. Tämän vuoksi ra-
kennus on tutkittava monipuolisia ja laaja-
alaisia menetelmiä käyttäen. Tietämys on on-
neksi parantunut viime vuosien aikana eikä
korjaustöitä aloiteta olettamusten perusteella.
- En väheksy kunnissa olevaa asiantunte-

musta, mutta suosittelen kuitenkin ulkopuo-
lisen asiantuntijan käyttämistä sisäilmaongel-

man syyn selvittämisessä. Tutkimuksiin eri-
koistuneella asiantuntijalla on käytettävissään
alan uusin tieto ja alan uusimmat tutkimus-
menetelmät.
Pirinen huomauttaa, että ilmanvaihtojärjes-

telmän säätämisellä tai muulla säännölliseen
kunnossapitoon kuuluvalla toimenpiteellä
korjaantuvaa tilannetta ei pidä sotkea varsi-
naiseen sisäilmaongelmaan.
- Valitettavasti kunnossapitohenkilöstön

kyky huolehtia ilmanvaihtojärjestelmän toi-
mivuudesta on tänä päivänä usein heikko.
Ilmanvaihtotekniikka on monimutkaistunut
ja kokonaisuuden ymmärtäminen on vaikeu-
tunut, joten kunnossapidosta vastaavien hen-

kilöiden on perehdyttävä ilmanvaihtojärjes-
telmään todella huolellisesti. Jos kunnossapito
ulkoistetaan, on varmistuttava palveluntuotta-
jan ammattitaidosta ja hyvästä ohjeistuksesta.

Juhani Pirinen
Puh. 044 750 5328
juhani.pirinen@fcg.fi

Rakennuttajapäällikkö
Markku Lalu,
Carea/Kastek Oy:

A
si

a
n

tu
n

ti
ja

Uuden Carea-sairaalan ydintoiminta on
jaoteltu neljään toimintakokonaisuuteen:
Päivystys- ja intensiivihoidon toiminnot,
Avohoitotoiminnot, Toimenpide- ja synny-
tystoiminnot sekä Osastohoidon toiminnot.
Tämän jaottelun on tarkoitus lisätä toimin-
nan loogisuutta ja vähentää työssä tarvitta-
via tila-, henkilö-, laite-, väline- ja tarvike-
resursseja.
Potilaiden hoidossa uudistus näkyy siten,

että hoitoon pääsy ja hoito nopeutuvat, siir-
rot eri yksiköiden välillä vähenevät ja sai-
raalassaoloaika lyhenee.
Toimintojen loogisen jaottelun ja sijoit-

telun ansiosta tietyt osat sairaalasta voi-
daan sulkea iltaisin, öisin ja viikonloppui-
sin, mikä parantaa sairaalan valvottavuutta
ja yleistä turvallisuutta. Se myös pienentää
käyttö- ja ylläpitokustannuksia, koska säh-
kön- ja energiankulutus ja siivoustarve vä-
henevät.
Sairaalan toiminnan tuottavuus kasvaa

sujuvien prosessien, nykyaikaisten ICT-
ratkaisujen ja tehokkaiden logistiikkarat-
kaisujen ansiosta.

Suunnittelussa
keskiössä asiakas
Peruskorjauksen ja uudisrakentamisen
suunnittelussa keskiössä on ollut asiakas

eli sairaalan palvelujen käyttäjä.
Asiakkaat ovat olleet mukana
sairaalan prosessien ja tilojen
suunnittelussa.
Prosessit on kuvattu kahdesta

eri asiakasnäkökulmasta eli päi-
vystyksen kautta ja ajanvarauk-
sella sairaalaan saapuvan asiak-
kaan näkökulmasta. Vasta sen
jälkeen on suunniteltu tilojen
keskinäiset yhteydet ja tilaryh-
mät tiloineen.
Asiakasprossien tarkastelun

lisäksi suunnitteluvaiheessa on
tarkasteltu sairaalan ydintoi-
mintaa tukevia prosesseja ja
niiden yhteensovittamista uu-
sien ydintoiminnan prosessien
kanssa. Suunnittelun yhteydes-
sä on myös selvitetty eri ammattiryhmien
työn sisältöä ja tehty alustavia suunnitelmia
tehtävien siirrosta ammattiryhmien välillä.
Uudenaikaisessa sairaalassa tarvitaan myös
uusia ammattilaisia kuten hoitologistikkoja.
Uudistettuja prosesseja on otettu ja ote-

taan käyttöön vanhoissa tiloissa niin pitkälle
kuin se on ollut ja on mahdollista, jotta nii-
den siirtäminen uusiin tiloihin sujuisi sekä
potilaiden että henkilökunnan kannalta
mahdollisimman helposti.

Näköislehti verkossa:
www.suomiviesti.fi
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Hyvin puhdistusta kestäviä Tikkurilan Luja-pintamaaleja on käytetty paljon sairaaloissa
sekä muissa hoito- ja hoivakohteissa.
— Luja-maali on edelleen pääasiallinen valinta, mutta on myös kohteita, joissa on nor-

maalia korkeampien hygieniavaatimusten takia tarve erikoismaalille. Tämän vuoksi kehi-
timme Argentum 20 -maalin. Uusi erikoistuote täydentää tarjontaamme hyvin ja varmistaa
sen, että kaikki rakennushankkeessa tarvittavat maalit ovat saatavissa saman valmistajan
valikoimasta, sisämaalien tuotepäällikkö Pia Puhkmainitsee.

Hopea estää bakteerikantojen kasvun
Kotimainen avainlipputuote Argentum 20 on funktionaalinen tuote sisäseiniin ja -kattoihin
kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa.
— Yhdessä hyvän laitoshygienian kanssa Argentum 20 estää tehokkaasti bakteerikanto-

jen kasvua maalatuilla pinnoilla. Tehoaineena käytettävän hopean ansiosta bakteerit eivät
elä maalikalvon pinnalla. Argentum 20 on testattu standardin ISO 22196 mukaisesti ja se
toimii useita mikrobilajeja sekä hiiva- ja homesieniä vastaan, Pia Puhk kertoo.
Argentum 20:lla aikaansaadaan mekaanista kulutusta ja märkäpuhdistusta hyvin kestä-

vä pinta, joka kestää hyvin myös sairaaloissa käytettäviä pesu- ja desinfektioaineita. Tuote
kuuluu rakennusmateriaalien parhaaseen päästöluokkaan M1.
Vesiohenteinen Argentum 20 soveltuu käytettäväksi yleisimmillä rakennuslevy- ja ta-

soitepinnoilla sekä puu-, betoni- ja tiilipinnoilla. Työtapana voi olla telaus, sively tai kor-
keapaineruiskutus. Ensimmäisellä maalauskerralla pinta on pohjamaalattava esimerkiksi
Tikkurilan Luja- tai Ässä-pohjamaalilla. Huoltomaalauksessa pinta on puhdistettava huo-
lellisesti ennen maalausta.

Tuote on herättänyt kiinnostusta
Koska kyseessä on uusi, syksyllä 2015 markkinoille tullut tuote, ei referenssikohteita vielä
ole.
— Olemme vasta aloittamassa Argentum 20 -maalin markkinointia, mutta jo nyt uusi

tuote on herättänyt kiinnostusta rakennussuunnittelijoiden ja rakennuttajien keskuudessa,
Pia Puhk sanoo.

Tikkurila Oyj
www.tikkurila.fi/ammattilaiset

Argentum 20 on erikoispintamaali rasitusluokkiin 04, 05 ja 06 kuuluvien ti-
lojen seinä- ja kattopinnoille, joilta vaaditaan korkeaa hygieniatasoa.Maalin
tehoaineena käytetty hopea estää bakteerien kasvua maalatulla pinnalla.

Sairaalassa on kiinnitettävä erityistä huomiota pintamateriaalien valintaan kestävyys- ja
hygieniavaatimusten takia.Tikkurila Oyj on tuonut markkinoille hygieenisen Argentum 20
-erikoispintamaalin, joka soveltuu erinomaisesti sairaalakäyttöön.

Argentum 20 sopii erinomaisesti sairaaloiden
seinä- ja kattopintoihin.Maalipinta kestää
mekaanista kulutusta ja märkäpesua.
Puhdistukseen soveltuvat sairaaloissa yleisesti
käytettävät pesu- ja desinfektioaineet.

Tikkurilalta uusi erikoismaali
korkeaa hygieniatasoa vaativiin kohteisiin
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Elwia Systems
valmistaa SYSTEMAL®-
tuotemerkillä tunnettuja
alumiinisia tikashyllyjä ja valai-
sinripustuskiskoja sekä teräksisiä EL-
WO-lattiarasioita. Maahantuonnissa pää-
miehenä on ruotsalainen MP Bolagen AB,
jonka tuotteita ovat teräksiset tikashyllyt,
levyhyllyt, valaisinripustuskiskot ja lanka-
hyllyt, alumiiniset DUCTEL®-johtokanavat
sekä MP-pistorasiapylväät. Lisäksi Elwian
tuotevalikoimassa ovat kotimaisen Oy Lival
Ab:n GLOBAL® Trac -kosketinkiskot.
- Tuotevalikoimamme on varmasti yksi

toimialamme laajimmista. Pystymme tar-
joamaan laadukkaita, innovatiivisia ja ym-
päristöystävällisiä ratkaisuja monenlaisiin
asennuskohteisiin. Kokenut, ammattitaitoi-
nen myyntihenkilöstömme auttaa asiakkai-
ta oikeiden ratkaisujen valinnassa. Teemme
myös konsultoivaa yhteistyötä arkkitehtien
ja sähkösuunnittelijoiden kanssa, myynti-
päällikkö Juha Valkeapää kertoo.
Elwia Systems on toimittanut paljon tuot-

teita myös sairaalarakentamiseen. Uusim-
pia referenssikohteita on Päijät-Hämeen
keskussairaala.
Elwia Systemsillä on pääkonttori Oulussa

ja tehdas Alajärvellä. Lisäksi yrityksellä on
aluemyyntipäälliköt Pohjois-Suomen, Itä- ja

Johtotiejärjestelmät
laajasta
tuotevalikoimasta

Elwia Systems Oy:n tuotevalikoimaan
kuuluvat esimerkiksi MP BolagenAB:n
valmistamat tikashyllyt.

Kaakkois-Suomen, Länsi-Suomen ja Etelä-
Suomen alueilla.
- Yrityksemme toiminta alkoi vuonna

2011, ja muutamassa vuodessa olemme saa-
vuttaneet tuotevalikoimallamme, asiantun-
temuksellamme sekä varmoilla ja nopeilla
toimituksillamme asiakkaiden luottamuk-
sen. Liikevaihtomme on kasvanut joka vuosi
haasteellisista ajoista huolimatta, Valkeapää
toteaa.

Elwia Systems Oy
Kiilakiventie 1, 90250 OULU
Puh. 0207 436 444
www.elwia.fi

Elwia Systems Oy valmistaa, maahantuo
ja markkinoi korkealuokkaisia johto-
tiejärjestelmiä. Yrityksen toimittamia
tuotteita käytetään paljon esimerkiksi
sairaalarakentamisessa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä on päättänyt
siirtyä varavoimatuotannossa
DRUPS-teknologiaan. Ensim-
mäinen uudenaikainen varavoi-
malaitteisto asennetaan sairaalan
laajennusosaan, jonka rakennus-
työt alkavat tänä vuonna.

Seinäjoen keskussairaalan kantasairaalara-
kennuksen varavoimatuotanto on ulkois-
tettu Seinäjoen Energialle yli kymmenen
vuotta sitten. Kaksi varavoimakonetta on
sijoitettu sairaalan entiseen lämpökeskuk-
seen, joka on nykyisin Seinäjoen Energian
hallinnassa.
- Ulkoistaminen on toiminut hyvin. Sei-

näjoen Energia huolehtii varavoimajärjes-
telmän ylläpidosta ja huollosta. Vuosittain
teemme yhdessä käyttökokeilun, jossa säh-
kön syöttö sairaalaan katkaistaan ja vara-
voimalaitteisto käynnistetään noin puolen
tunnin ajaksi. Tarkastamme, että varavoima
kytkeytyy sairaalan kaikkiin osiin, tukipal-
velujen toiminta-aluejohtaja Jari Hakala
kertoo.

Tukipalvelujen toiminta-aluejohtaja
Jari Hakala, Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri:

DRUPS-teknologia
tekee tuloaan
varavoiman tuottoon

Kantasairaalan vieressä on Kiinteistö Oy
Seinäjoen Y-talon omistama rakennus, jos-
sa on sekä sairaanhoitopiirin että Seinäjo-
en kaupungin terveyskeskuksen tiloja. Täs-
sä rakennuksessa varavoimatuotanto on
ratkaistu konttiin sijoitetulla varavoimako-
neella.
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Aktiivinen yhteistyö sairaanhoitopiirien kans-
sa on auttanut Soforia kehittämään lääkintä-
laitesovelluksen, joka vastaa sekä lainsäädän-
nöllisiin että käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin.
Lääkintälaitteiden hallinnassa ja kunnossapi-
dossa käytettävä Mequsoft-sovellus on ollut
markkinoilla vuodesta 1998 lähtien, ja tällä
hetkellä se on käytössä 12 sairaanhoitopiirissä.
- Sovellukseen kirjataan laitteen hankin-

tatiedot ja elinkaaritiedot eli esimerkiksi
huoltohistoria. Sovellus voi myös vastaanot-
taa paikkatietoa eli laitteen sijainti on aina
tiedossa. Tarvittaessa voimme muokata so-
velluksen ominaisuuksia asiakaskohtaisten
tarpeiden mukaan, myyntipäällikkö Jukka
Suur-Inkeroinen sanoo.
Lääkintälaitesovellusta koskevat tarpeet

muuttuvat, joten Sofor on uudistanut lääkin-
tälaitesovelluksen vastaamaan tämän päivän
ja tulevaisuuden vaatimuksia sekä teknologian
että käyttöliittymän osalta. Uusi sovellusversio
mahdollistaa esimerkiksi entistä tehokkaam-
man mobiilikäytön. Uudistuksen yhteydessä
sovelluksen vanha nimi Mequsoft on korvattu
TAVA® Maintenance -nimellä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille
ensimmäinen uusi versio
Mequsoft-sovellus otettiin käyttöön Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiirissä vuonna 2012.
- Sovelluksessa on tiedot kaikista sairaan-

hoitopiirin lääkintälaitteista. Kirjaukset alka-
vat laitteen hankinnasta ja täydentyvät laitteen

Soforin lääkintälaitesovellus
on uudistunut

Mequsoft-sovellus otettiin käyttöön Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä
vuonna 2012. Tämäkin ammattimiesToni Ilmanin tekemä vauvalan lämmit-
tävän ilmankostuttimen huoltotoimenpide kirjattiin järjestelmään.

Sofor Oy:n kehittämä Mequsoft-lääkintälaitesovellus on uudistunut
täysin ja saanut uuden nimenTAVA® Maintenance.

elinkaaren aikana huolto- ja kunnossapitotie-
doilla sekä laite- ja järjestelmäpäivityksiä kos-
kevilla tiedoilla. Huolto- ja ylläpitosopimukset
ovat myös rekisterissä, lääkintätekniikan huol-
topäällikkö Irma Heinonen kertoo.
Lääkintälaitetekniikan yksikössä on 12

työntekijää, joilla kaikilla on sovelluksen käyt-
töoikeudet. Jokainen työntekijä vastaa oman
osa-alueensa kirjausten tekemisestä.
Sovellus on vastannut tähän saakka lää-

kintälaitetekniikan yksikön tarpeita sellaise-
naan ilman asiakaskohtaisia räätälöintejä. Nyt
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on kuitenkin
päättänyt siirtyä TAVA® Maintenance -sovel-
luksen käyttöön.
- Lääkintälaitteiden määrä lisääntyy, lait-

teet kehittyvät ja niiden merkitys hoitoket-
jussa kasvaa koko ajan. Tämän vuoksi myös
lääkintälaitesovellusta koskevat vaatimukset
muuttuvat. Maintenance tuo kaivattuja uusia

ominaisuuksia ja parantaa lääkintälaitesovel-
luksen helppokäyttöisyyttä, Heinonen toteaa.
- Meillä on hyviä kokemuksia Mequsoftista

ja yhteistyöstä Soforin kanssa, joten uskalsim-
me ottaa Maintenancen käyttöön ensimmäi-
senä sairaanhoitopiirinä. Uuden sovelluksen
käyttöönotto on tietysti aina iso projekti, mut-
ta uskomme sen onnistuvan Soforin tarjoami-
en hyvien koulutus- ja tukipalvelujen ansiosta.

Sofor Oy
Puh. 010 235 90
info@sofor.fi
Toimipaikkojen yhteystiedot:
www.sofor.fi

n Sofor Oy on ICT-palveluyritys, joka
tuottaa ratkaisuja ja palveluja asiakkai-
densa liiketoiminnan ja päätöksenteon
kehittämiseen. Ratkaisutarjonta sisältää
sekä valmiita tuotteita että asiakaskoh-
taisesti kehitettäviä liiketoimintasovel-
luksia. Palvelutarjontaan kuuluu asiak-
kaiden tietojärjestelmien ylläpito. Sekä
yksityistä että julkista sektoria palvele-
valla, vuonna 1991 perustetulla Soforilla
on toimipaikat Kauhavalla, Helsingissä,
Tampereella ja Vaasassa.
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Agentuuri Neumann on Porissa toimi-
va perheyritys, joka työllistää tällä het-
kellä kolme henkilöä. Pienestä koostaan
huolimatta yritys on saavuttanut mer-
kittävän aseman maamme sähkökom-
ponenttimarkkinoilla. Asiakkaina on
esimerkiksi teollisuusyrityksiä ja säh-
kötukkuliikkeitä.
- Yrityksen toiminta alkoi vuonna

1955 agentuuriliikkeenä eli asiakkaille
etsittiin markkinoilta sopivia tuotteita.
Jo 1960-luvulla toiminta alkoi keskittyä
tiettyjen tuoteryhmien maahantuon-
tiin, ja tänä päivänä agentuuritoimintaa
ei ole käytännössä enää lainkaan, toisen
polven yrittäjä, toimitusjohtajaHeikki
Neumann kertoo.
Agentuuri Neumann on rakentanut

pitkiä yhteistyösuhteita tuotetoimitta-
jien kanssa ja kehittänyt henkilöstön
tuotetietoutta pystyäkseen palvelemaan
asiakkaitaan oikeiden tuotteiden valin-
nassa parhaalla mahdollisella tavalla.
Palvelutarjonta sisältää myös tuote- ja
käyttöönottokoulutuspalvelut sekä käy-
tönaikaiset tukipalvelut.

Eristysvika ei saa vaarantaa turvallisuutta
Agentuuri Neumannin tuotevalikoimaan
kuuluvat myös sairaaloissa käytettävät lait-
teet eristystason valvontaan ja eristysvian
etsintään.

Benderin tekniikkaa eristystason
valvontaan
Agentuuri Neumann Oy on maahantuonut erilaisia sähkökomponentteja jo 60 vuoden ajan.
Tuotevalikoimassa ovat myös sairaalan sähköturvallisuuteen liittyvät Bender-tuotteet.

- Ryhmä 2:een kuuluvissa lääkintätilois-
sa eli esimerkiksi leikkaussaleissa ja teho-
osastoilla on tiukat vaatimukset sähkön-
syötön jatkuvuudelle ja turvallisuudelle.
Sähkölaitteiden tai -asennusten eristysviat
voivat aiheuttaa vaaraa sekä henkilökun-

nalle että potilaille. Maahantuomme Ben-
derin laitteita, jotka soveltuvat eristystason
valvontaan ja eristysvian etsintään vaativissa
olosuhteissa. Saksalainen Bender on johtava
sähköturvallisuustuotteiden valmistaja maa-
ilmassa, Neumann sanoo.

Eristystason valvontaan ja eristys-
vian etsintään tarkoitettu laite ilmai-
see välittömästi, missä paikassa vika
on. Henkilökunnalta ei mene aikaa
vian etsimiseen eikä laitteita tarvitse
kytkeä pois päältä vian löytämiseksi.
Tarvittavat toimenpiteet potilaan hoi-
don jatkamiseksi voidaan siis aloittaa
viipymättä.
Neumann toteaa, että vastaavan-

laisia laitteita käytetään Suomessa
esimerkiksi prosessiteollisuuden tuo-
tantojärjestelmissä ja laivoissa. Sen si-
jaan sairaaloiden sähköjärjestelmien
suunnittelijat ovat vasta tutustumassa
vianetsintälaitteiden käyttömahdolli-
suuksiin.
- Tervetuloa tutustumaan Benderin

laitteisiin näyttelyosastollemme Sairaa-
latekniikan päivillä. Kerromme mielel-
lämme lisää.

Agentuuri Neumann Oy
Eteläpuisto 13 A 10
28100 PORI
Puh. 02 633 3333
info@agentuuri-neumann.fi
www.agentuuri-neumann.fi

Noratel on Euroopan suurimpia virransyöt-
töjärjestelmien kehittäjiä ja sen laadukkaat
tuotteet tunnetaan ympäri maailman. Tuote-
valikoimassa on myös paljon sairaalakäyttöön
soveltuvia IT-virransyöttöratkaisuja.

Sairaalakäyttöön soveltuvissa ratkaisuissa Noratelin pää-
tuote on IMED Secure®, joka on määräysten mukainen IT-
virransyöttöjärjestelmä ryhmän 2 potilastiloihin.
- Ryhmään 2 luokitelluissa tiloissa voi esiintyä joko tar-

koituksellisia tai tarkoituksettomia kontakteja potilaiden
ja lääkinnällisten sähkölaitteiden tai -järjestelmien välillä.
Näissä tiloissa on oltava maasta erotettu sähköverkko, joka
ei aiheuta missään tapauksessa vaaratilanteita potilaille.
IMED Secure varmistaa määräysten mukaisen tasaisen vir-
ransyötön laitteisiin ja järjestelmiin, myyntipäällikkö Sami
JokinenNoratel Finland Oy:stä sanoo.
Kompakti kaappiratkaisu sisältää kaikki järjestelmäkom-

ponentit valmiiksi kytkettyinä ja asennettuina, joten käy-
tön aloittaminen vaatii ainoastaan tulo- ja lähtökaapelien
kytkemisen. Erillistä teknistä tilaa ei tarvita, koska kaappi
voidaan upottaa seinään. IMED Secure -järjestelmän tärkei-
tä ominaisuuksia ovat käynnistysvirtapiikin puuttuminen
ja hälytystoimintojen selkeys. TÜV-hyväksytty järjestelmä
toimitetaan asiakkaalle täydellisesti testattuna.
Muista sairaalaan soveltuvista tuotteista Jokinen mainit-

see MLI-1000-järjestelmän, jota käytetään Ethernet-verk-
kokaapelin optoerottimena tilassa, jossa on käytössä ryhmä
2:n IT-sähkönsyöttöratkaisu.

Ensimmäiset asennukset kolmessa Terveystalossa
Jokinen kertoo, että esimerkiksi Norjassa Noratelin IT-
virransyöttöjärjestelmät ovat erittäin suosittuja sairaalois-
sa. Suomessa ensimmäiset IMED Secure -asennukset on
tehty Terveystalon leikkaussaleihin Porissa, Joensuussa ja
Kuopiossa.

Laadukas IT-virransyöttö
on osa potilasturvallisuutta

Joensuussa ja Kuopiossa sähkösuunnittelusta vastasi pro-
jektipäällikkö Petri Loikkanen Granlund Joensuu Oy:stä.
- En tuntenut IMED Secure -järjestelmää ennestään. Idea

sen käyttämisestä tuli Terveystalolta Noratel Finland Oy:n
edustajan pitämän esittelyn perusteella. Pääsyyt järjestel-
män valintaan olivat asennuksen ja käyttöönoton helppous,

IT-muuntajan hyvät sähköiset ominaisuudet, ryhmäkohtai-
nen eristystilanvalvonta sekä järjestelmän verkonvaihtoau-
tomatiikka. Järjestelmä mukautui hyvin sekä Kuopion- että
Joensuun-yksikön tarpeisiin.
Joensuunssa järjestelmä otettiin käyttöön lokakuun alku-

puolella ja Kuopiossa marraskuun loppupuolella. Käyttöko-
kemukset ovat vielä lyhytaikaisia, mutta ainakaan toistaisek-
si ei ole noussut esille minkäänlaisia ongelmia.
Loikkanen toteaa, että yhteistyö Noratel Suomi Oy:n

kanssa sujui suunnittelu- ja asennusvaiheessa hyvin. Yhtey-
denpito oli aktiivista ja tietoa oli saatavilla tarpeen mukaan.

Noratel Finland Oy
Kiertokatu 5
24100 SALO
Puh. 02 777 2800
sales.fi@noratel.com
www.noratel.com
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Fintras Oy on suomalainen LED-valaistus-
järjestelmien suunnittelija, kehittäjä, val-
mistaja ja markkinoija, jonka toimittamia
ratkaisuja käyttävät esimerkiksi teollisuus,
liike-elämä ja julkinen sektori.
- Toimitamme laadukkaita, luotettavia ja

pitkäikäisiä LED-teknologiaan perustuvia
ratkaisuja sekä sisä- että ulkovalaistukseen.
Kaikki ratkaisut suunnitellaan ja valmiste-
taan kotimaassa asiakkaiden toiveet ja voi-
massa olevat määräykset huomioon ottaen.
Yrityksemme toiminta alkoi vuonna 2005,
joten olemme yksi Suomen vanhimmista
LED-teknologiaan keskittyneistä yrityksistä,
toimitusjohtaja Esa Sointula kertoo.
LED-teknologialla ja nykyaikaisilla va-

laistuksenohjausjärjestelmillä voidaan to-
teuttaa tarpeenmukaisia, energiatehokkai-
ta valaistusratkaisuja. Fintras voi toteuttaa
myös valon värilämpötilaa hyödyntävän va-
laistusratkaisun markkinoiden laajimmilla
säätömahdollisuuksilla. Värilämpötilasäätö
on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa
tukevan oppimista sekä aivotyöskentelyä
vaativaa työtä ihmisen vireystilaa säätele-
mällä.
Fintras on kehittämässä erityistä potilas-

huoneen valaistusjärjestelmää yhdessä ter-
veydenhoitoalan ammattilaisten ja tilaajien
kanssa. Fintras on selvittänyt desinfioivan
valon käyttömahdollisuuksia ja muita ter-

LOISTAVA uutuus LED-valaistuksen
toteuttamiseen

Räjäytyskuva superhygienisestä vandalismin kestävästä
Loistava-IP-valaisimesta.

veyttä tukevia ratkaisuja sairaalapuolelle
suuntautuvassa tuotekehityksessään.

Keskitetty tehonsyöttö poistaa
LED-valaistuksen häiriöt
LED-valaisimissa käytettävistä elektroni-
sista liitäntälaitteista johtuvat harmoniset
yliaallot, loissähkö ja EMC-häiriöt aiheut-
tavat ongelmia valaistuksessa ja pahimmil-
laan myös muissa sähkölaitteissa kuten her-

kissä mittalaitteissa ja tietokoneissa. Fintras
on ratkaissut tämän ongelman kehittämäl-
lä häiriöttömän, stabiilin LED-valaistusjär-
jestelmän, jossa on poistettu valaisimista
kaikki elektroniset liitäntälaitteet. Rauta-
sydänmuuntajan käyttöön perustuvassa
LOISTAVA-järjestelmässä valaisin sisältää
siis ainoastaan LED-valonlähteen ja valais-
tusmekaniikan.
- Tiedossamme on kohteita, joissa LED-

valaistus on ollut käyttökiellossa häiriö-
herkkyyden takia. Meidän kehittämämme
järjestelmän ansiosta LED-valaistus on voi-
tu ottaa taas käyttöön, Sointula mainitsee.
LOISTAVA-valaistusjärjestelmä sovel-

tuu erinomaisesti sairaalaan. Järjestelmällä
voidaan eliminoida riskitekijät, joita LED-
valaistuksen häiriöt aiheuttavat herkkien
sairaalalaitteiden toiminnassa.
- Valaistusjärjestelmämme on myös pit-

käikäinen ja huoltokelpoinen, päinvastoin
kuin perinteisissä ratkaisuissa, joissa käy-
tettävien elektronisten liitäntälaitteiden kes-
toikä on aina rajallinen ja valaistustuotteet
lyhytikäisiksi integroituja ratkaisuja. Järjes-
telmä on sähkönsyötön korkean hyötysuh-
teen ansiosta myös perinteisiä järjestelmiä
energiatehokkaampi.

Fintras Oy
Menotie 1
33470 YLÖJÄRVI
Puh. 040 849 1900
esa.sointula@fintras.fi
www.fintras.fi

LED-teknologian asiantuntija Fintras Oy on kehittänyt uudenlaisen häiriöttämän
LED-valaistusjärjestelmän, joka soveltuu erinomaisesti sairaalakäyttöön.

avulla kahdeksalla prosentilla.
Pelkästään valaistuksesta on mah-
dollista aikaansaada merkittäviä
säästöjä, kun siirrytään älykkää-
seen valaistuksenohjaukseen eli
esimerkiksi päivänvalo- ja läsnä-
olotunnistukseen.
Hakala jatkaa, että hoitotyössä

käytettäviä sairaalalaitteita valit-
taessa kannattaa kiinnittää huo-
miota myös laitteiden energian-
tehokkuuteen. Mitä uudempaa
laitesukupolvea laite edustaa, sitä
parempi on sen energiatehok-
kuus. Myös sähkön hinnan kil-
pailuttamisella voidaan saavuttaa
säästöjä. Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri kilpailuttaa sähkön
hinnan neljän vuoden välein.
Energiansäästöteemaa sivuttiin edellä mai-

nitun ajankohtaispäivän aikana käsittelemällä
aurinkoenergian käyttömahdollisuuksia sai-
raaloissa.
- Aurinkosähköjärjestelmien käytölle sai-

raalassa energian kulutushuippujen tasaaja-
na kesäaikaan ei ole mitään estettä. Tähän
saakka niiden yleistymistä on hidastanut in-
vestoinnin kalleus ja pitkä takaisinmaksuai-
ka, mutta järjestelmien hinnat ovat jo tulleet
selvästi alaspäin. Espoon uuteen sairaalaan
rakennetaan aurinkosähköjärjestelmä ja siel-
lä on laskettu takaisinmaksuajaksi reilut 11
vuotta. En näe lainkaan mahdottomana, että
Seinäjoen keskussairaalan katolla olisi joskus
tulevaisuudessa aurinkopaneeleja, Suomen
sairaalatekniikan yhdistyksen sähköjaoksen
puheenjohtajana toimiva Hakala sanoo.
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Tukipalvelujen toiminta-aluejohtaja
Jari Hakala, Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri:
DRUPS korvaa perinteisen UPSin
Seinäjoen keskussairaalan F-laajennusosan
rakennustyöt käynnistyvät tänä vuonna.
Uudessa rakennuksessa siirrytään varavoi-
man tuotannossa moderniin katkottomaan
DRUPS-järjestelmään.
- DRUPS-järjestelmässä yhdistyvät lyhyt-

aikainen UPS-varmennus ja pitkäkestoinen
varavoima. Ruotsissa ja muualla Euroopassa
tätä teollisuudesta tuttua varavoimateknolo-
giaa käytetään jo yleisesti sairaaloissa. Suo-
messa se otettiin ensimmäisenä käyttöön
Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa.
DRUPS-järjestelmä on kallis investointi, mut-
ta edulliset elinkaarikustannukset tasoittavat
eroa perinteiseen UPS-järjestelmään verrat-
tuna.
F-rakennuksen varavoimatuotantoa ei ul-

koisteta Seinäjoen Energialle.
Hakala mainitsee, että kantasairaalaraken-

nuksen varavoimakoneiden elinkaaren pää-
tyttyä myös ne korvataan DRUPS-teknolo-
gialla.

Energiansäästö on
aina esillä
Varavoima on tällä hetkellä ajankohtainen
aihe ja sitä käsiteltiin näkyvästi Suomen sai-
raalatekniikan yhdistyksen sähköjaoksen
ajankohtaispäivässä marraskuussa. Toinen
ajankohtainen asia on sairaalan energianku-
lutuksen pienentäminen.
- Sairaalan energiankulutus on todella suu-

ri, joten on välttämätöntä miettiä keinoja sen
pienentämiseksi. Seinäjoen keskussairaalassa
saimme vuosien 2011 - 2014 aikana pienen-
nettyä energiankulutusta erilaisten toimien

- Asiakas saa meiltä täsmälleen tarpeitaan
vastaavan varavoimaratkaisun. Voimme asen-
taa käyttövalmiin laitekokonaisuuden kone-
huoneeseen, Paroc-konttiin tai merikonttiin.
Olemme myös suurin kotimainen hinattavien
dieselgeneraattorien valmistaja. Toimituksia
tehoalueella 10...1100 kVA on yli 500 kappa-
letta. Olemme moottorivalmistajista riippu-
maton toimija, joten voimme valita projekti-
kohtaisesti aina sopivimman moottorivaihto-
ehdon, projektijohtajaMatti Jokinen kertoo.
Jokinen toteaa, että Voimalaite Servicen

ehdottomia vahvuuksia ovat pitkä kokemus
ja ammattitaitoinen kokonaispalvelu. Asiakas
saa samalta yhteistyökumppanilta asiantunte-
van suunnittelun, asennuksen ja huoltopalve-
lut kaikkialla Suomessa. Vaativien toimitusten
välttämätön edellytys on perusteellinen teh-
daskoekäyttö. Yritys voi testata ja säätää teh-
taassaan valmiin varavoimalaitteiston koko
tehoalueella sekä saarekkeena että verkon
rinnalla.
Voimalaite Service on toimittanut vara-

voimaratkaisuja kaikkiin tavanomaisiin tar-
peisiin sekä myös EMP-suojattuja laitteisto-
ja. Monijännitteisissä ratkaisuissa tehot ovat
400, 690 ja 1100 volttia (pääjännitteet samas-
ta yksiköstä). Suurin yksittäinen asiakas on
puolustusvoimat, jolle yritys toimittaa esimer-
kiksi tärinä- ja kylmän/kuuman ympäristön
koneistoja. Referensseissä on myös lukuisia
sairaaloita ja terveyskeskuksia. Viimeisimpiä
sairaalakohteita ovat KYS (1400 kVA), Porin
sairaala (2 x 440 kVA), Peijaksen sairaala (700
kVA) ja Jorvin sairaala (2 x 1100 kVA).
- Olemme tehneet sairaaloissa konehuo-

Varavoimaa kokonaispalvelun
periaatteella

Corten-pinnoitettu varavoimakontti,
johon tullaan asentamaan turvekatto.

ne- ja konttiasennuksia sekä erilaisia moder-
nisointipohjaisia projekteja. Peruskorjaus-
hankkeessa tuskaillaan monesti konehuoneen
pienuuden kanssa. Sairaalarakennuksen ul-
kopuolelle tehtävä konttiasennus ratkaisee
tämän ongelman, Jokinen mainitsee.
Konttiratkaisuksi mielletään pääasiassa

merikontti, joka on usein maisemoitava. Voi-
malaite Service Oy:n valmiina paikalle siir-
rettävät Paroc-varavoimakonehuone voidaan
valmistaa jo tehtaalla mitoiltaan ja muodoil-
taan kohteen mukaiseksi. Pintamateriaaliksi
voidaan valita mikä hyvänsä materiaali. Eri-
koisuuksia ovat esimerkiksi Corten-teräspin-
noitus ja turvekatto.

Voimalaite Service Oy
Nuutisarankatu 10, 33900 TAMPERE
Puh. 03 265 5000
vls@voimalaiteservice.com
www.voimalaiteservice.com

Voimalaite Service Oy suunnittelee, valmistaa, asentaa ja huoltaa
varavoimakoneita 30 vuoden kokemuksella.
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Sekä uusissa että jo pitempään käytössä olleissa sähkölaitteissa
voi ilmetä sähkövuotovirtoja. Esimerkiksi leikkaussalissa vuo-
tovirta viallisesta laitteesta tai instrumentista on vaarallinen -
jopa hengenvaarallinen - sekä potilaalle että henkilökunnalle.
Tarvitaan siis luotettava järjestelmä, joka estää viallisten lait-
teiden ja instrumenttien käytön.
PPO-Elektroniikan kehittämässä eristystasonvalvontajärjes-

telmässä leikkaussalin sähköverkko erotetaan valtakunnallises-
ta sähköverkosta suojaerotusmuuntajalla. Valvontajärjestelmä
valvoo tämän muuntajan taakse kytkettyjä sähkölaitteita.
- Mikäli sähkölaitteeseen tulee häiriö, järjestelmä antaa vä-

littömästi hälytyksen sekä paikallisesti että sairaalan hälytys-
järjestelmään, PPO-Elektroniikka Oy:n toimitusjohtaja Timo
Ohtonen kertoo.
Eristystason valvonta on ollut Suomessa pakollista leikkaus-

saleissa vuodesta 1983 lähtien. Valvonnassa käytettävien lait-
teiden toimintaa säätelevät eurooppalaiset ja kansainväliset
standardit.
- Olemme toimittaneet 1980-luvulta lähtien leikkaussaleihin

Suomessa ja ulkomailla yli 24 000 eristystasonvalvontajärjestel-
mää. Olemme kehittäneet valvontajärjestelmää koko ajan asi-
akkaita kuunnellen ja terveydenhoitoteknologian kehittymistä
seuraten. Teemme myös yhteistyötä laitteiden maahantuojien
kanssa, Ohtonen sanoo.

Kumppanina Intertrafo ja
interMED-muuntajatuotteet
PPO-Elektroniikka käyttää eristystasonvalvontajärjestelmäs-
sään toisen kotimaisen yrityksen Intertrafo Oy:n toiminta-
varmoja lääkintäsuojaerotusmuuntajia, jotka on suunniteltu
erityisesti leikkaussalikäyttöön.
- Lääkintäsuojaerotusmuuntajat kuuluvat interMED-tuote-

perheeseemme, joka täyttää täydellisesti sairaaloiden ja ter-
veysasemien leikkaussalien ja operaatiohuoneiden turvallisen

Eristystasonvalvonta kuntoon
kriittisissä kohteissa

ja ulkomaisiin sairaaloihin ja terveyskeskuksiin.
Ilola mainitsee esimerkkinä vuonna 2013 valmistuneen Tu-

run yliopistollisen keskussairaalan T-sairaalan, jonne Intertrafo
toimitti yli 200 lääkintäsuojaerotusmuuntajaa valvontalaittei-
neen.

PPO-Elektroniikka Oy:n kehittämä eristystasonvalvontajärjestelmä valvoo sähkölaitteiden turvallisuutta kohteissa, joissa viallinen sähkölaite
voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. PPO-Elektroniikan pitkäaikainen yhteistyökumppani Intertrafo Oy toimittaa järjestelmissä käytettävät
suojaerotusmuuntajat.

Intertrafo Oy:n toimitusjohtaja
Ilkka Ilola (vasemmalla) ja PPO-Elektroniikka Oy:n
toimitusjohtajaTimo Ohtonen ovat tyytyväisiä
yritysten pitkäaikaiseen yhteistyöhön.

Intertrafo Oy:n toimittamia
muuntajiaTurun yliopistollisen
keskussairaalanT-sairaalassa.

sähkönsyötön tarpeet ja kriteerit. Muuntajissa on kolme teho-
luokkaa. Tuoteperheeseen kuuluvat lisäksi valvontalaitteet ja
lisätarvikkeet, toimitusjohtaja Ilkka Ilola kertoo.
Laadustaan ja luotettavuudestaan tunnettuja interMED-

tuotteita on asennettu jo useita satoja yksiköitä suomalaisiin

Kaarelantie 21, 00430 HELSINKI
Puh. 09 566 0920
ppo@ppo-elektroniikka.fi
www.ppo-elektroniikka.fi

Unkarinkatu 16, 20750 TURKU
Puh. 02 244 2111
info@intertrafo.fi
www.intertrafo.fi

Scudo Pro -järjestelmä on uudenaikainen
työkalu projektien toteutusaikaiseen
projektinhallintaan ja kustannusohjaukseen.

Projektien kustannushallintaratkaisuihin ja konsultointiin
erikoistuneen Scudo Solutions Oy:n päätuote Scudo Pro on
selainpohjainen ratkaisu, jota voidaan käyttää millä tahansa
päätelaitteella.
- Scudo Pron avulla voidaan helposti hoitaa projektin

kustannusohjaus, jotta hanke pysyy taloudellisissa tavoit-
teissa ja osataan ennustaa sen lopulliset kustannukset. En-
nustamisen pohjana toimivat eri osapuolten tekemät ha-
vainnot ja niiden hyödyntäminen tiedon tuottamisessa.
Järjestelmä on integroitavissa suoraviivaisesti tilaajan mui-
hin järjestelmiin esimerkiksi toteumatietojen tuomiseksi,
toimitusjohtaja Pasi Mustonen sanoo.
Mustonen täydentää, että Scudo Pro mahdollistaa yksit-

täisen projektin ohjauksen lisäksi koko investointiohjelman
keskitetyn hallinnan.

Ei enää ikäviä yllätyksiä
Loppuvuodesta 2013 markkinoille tullut Scudo Pro on saa-
nut lyhyessä ajassa laajan käyttäjäkunnan.
- Taloudellinen tilanne on tällä hetkellä joka puolella

tiukka, joten rakennusprojektien onnistunut kustannusoh-
jaus korostuu entistä tärkeämpänä. Reaaliajassa oleva kus-
tannusseuranta mahdollistaa nopean reagoinnin poikkea-
miin ja korjaustoimenpiteiden välittömän käynnistämisen,
Mustonen toteaa.
Mustonen korostaa, että Scudo Pro on kustannustehokas,

selkeä ja helppo ratkaisu hankesalkun hallintaan ilman suu-
ria investointeja laitteisiin tai ohjelmistoihin.

Käytössä useissa
sairaalahankkeissa
Scudo Prota käytetään juuri nyt esimerkiksi useissa sai-

Investointihankkeiden kustannukset
hallintaan Scudo Prolla

raalarakentamisen hankkeissa. Esimerkkeinä Mustonen
mainitsee Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamis-
hankkeen, Espoon sairaalan uudisrakennushankkeen sekä
Oulun yliopistollisen sairaalan naisten- ja lastensairaala-
hankkeen sekä välinehuollon väistötilojen rakennushank-
keen. Eksote on juuri ottanut Scudo Pron käyttöön raken-
nushankkeissaan. samoin myös KSSHP Jyväskylän uuden
sairaalan rakentamishankkeessa.

Scudo Solutions Oy
Linnoitustie 4 A, 02600 ESPOO
Puh. 010 567 2590
info@scudo.fi, www.scudo.fi
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Perel Oy:llä on laaja puhdas
tilatilatuotteiden valikoima.
Siihen kuuluvat esimerkiksi
puhdastilakäyttöön hyväksytyt
näppäimistöt ja joystickohjai
met.

Tuotepäällikkö Tuomo Tingander kertoo,
että Perel on maahantuonut viime vuoden
alusta alkaen yhdysvaltalaisen CTI Electro-
nicsin näppäimistöjä ja joystickejä, jotka so-
veltuvat puhdastilakäyttöön sekä teollisuu-
dessa että terveydenhoidossa. Hygieenisyy-
tensä ansiosta ne sopivat käytettäviksi myös
normaaleissa sairaalaolosuhteissa.
CTI-näppäimistöjen pinnoituksessa käy-

tetään antibakteerista Parylene-polymeeriä.
Näppäimistöt kestävät hyvin puhdistamis-
ta sairaalassa käytettävillä puhdistusaineilla.
Puhdistusta helpottaa sekin, että näppäimis-
töt ovat vesitiiviitä (IP66). Ominaisuuksiin
kuuluu myös erittäin hyvä mekaaninen kes-
tävyys.
Myös joystickeissä on Parylene-pinnoite,

joten ne kestävät sairaalaolosuhteissa vaa-
dittavan puhdistuksen. Joystickit ovat näp-
päimistöjen tapaan vesitiiviitä.
- CTI-näppäimistöt ja -joystickit on tar-

koitettu vaativaan 24/7-ammattikäyttöön.
Valmistaja on määritellyt niille vähintään
100 000 tunnin yhtäjaksoisen käyttöajan.
Tuotteilla on vuoden vaihto takuu ja viiden
vuoden korjaustakuu, Tingander sanoo.

Hygieeniset
CTI-näppäimistöt ja
-joystickit

Tingander toivottaa kaikki kiinnostuneet
tervetulleiksi tutustumaan tuotteisiin Säh-
kö, Tele, Valo, AV -messuilla Jyväskylässä 3.
- 5. helmikuuta, Sairaalatekniikan päivien
näyttelyssä Kuopiossa 10. - 11. helmikuuta
ja FinnMETKO 2016 -tapahtumassa Jäm-
sässä 1. - 3. syyskuuta.

Perel Oy
PL 230
05801 HYVINKÄÄ
Puh. 019 871 11
asiakaspalvelu@perel.fi
www.perel.fi
www.ctielectronics.com

sä sijaitsevassa tehtaassa. Asiakaspalvelu tapahtuu Oulussa,
Helsingissä ja Tampereella sijaitsevista toimipisteistä.
Greenledin monipuolinen tuoteportfolio ja korkeatasoi-

nen osaaminen mahdollistavat älykkäiden valaistusratkai-
sujen toteuttamisen erityyppisiin ympäristöihin.
- Olemme johtava kotimaisten valaistusratkaisujen ko-

konaistoimittaja yrityksille ja julkiselle sektorille. Olemme
työskennelleet terveydenhoitokiinteistöissä, teollisuuslai-
toksissa, logistiikkakeskuksissa, ostoskeskuksissa, liikun-
ta- ja messuhalleissa, pysäköintihalleissa, oppilaitoksissa,
toimistokiinteistöissä, ulko- ja katualueilla ja niin edelleen,
Vähänen luettelee.
Valaistusratkaisu voidaan toteuttaa asiakkaalle joko ker-

tainvestointina tai käyttövuokraperiaatteella. Käyttövuokra
ei vaadi asiakkaalta investointeja, vaan valaistusmuutoksesta
syntyvät kustannukset katetaan energia- ja ylläpitokustan-
nusten säästöillä. Käyttövuokraan sisältyy myös valaistuk-
sen ylläpitosopimus.

Greenled Oy
Puh. 020 125 5800
info@greenled.fi
Toimipaikkojen yhteystiedot:
www.greenled.fi

Valaistusta on tutkittu viime vuosina
paljon, ja sen myötä älykkään valais
tuksen edut ovat konkretisoituneet
yhä selvemmin. Greenled Oy on koti
mainen älykkäiden valaistusratkaisujen
kokonaistoimittaja.
Valaistusasiantuntija Vesa Vähänen toteaa, että nykytek-
nologian mahdollistamalla älykkäällä valaistusratkaisulla
täytetään valaistustarpeet optimaalisesti, säästetään ener-
giaa ja saavutetaan korkea valaistuksen hallittavuuden ja
huollettavuuden taso. Älykäs valaistusratkaisu perustuu laa-
dukkaaseen suunnitteluun, laadukkaisiin led-valaisimiin ja
optimoituun ohjaustekniikkaan.
- Suunnitteluosaamisen vaatimustaso nousee sitä mukaa

kun valaistuksen energiatehokkuutta koskevat määräykset
muuttuvat. Energiatehokkuusvaatimukset vaikuttavat myös
valaisinten ja valonlähteiden valintaan, ja led-valaisimet
ovat osoittaneet toimivuutensa. Oikein valitulla valaistusta
optimoivalla ohjaustekniikalla on luonnollisesti suuri mer-
kitys valaistuksen energiatehokkuuteen, Vähänen sanoo.
Terveydenhuoltokohteiden valaistusta suunniteltaessa on

muistettava, että valaistuksella voidaan myös vaikuttaa posi-
tiivisesti ihmisten hyvinvointiin ja vireystilaan. Esimerkiksi
Ruotsissa käytetään tänä päivänä kaikessa sairaalarakenta-
misessa dynaamista valaistusta, jossa valon väri vaihtuu
vuorokaudenajan mukaan. Led-teknologialla dynaaminen
valaistus pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti.

Kokonaistoimitukset
kotimaiselta osaajalta
Vuonna 2010 perustettu Greenled Oy tarjoaa kokonaisval-
taista palvelua valaistusratkaisujen suunnittelusta asennuk-
seen ja huoltoon. Greenled valmistaa tuotteensa Kempelees-

Valaistuksessa siirrytään
älykkäisiin ratkaisuihin

Oululaiseen Intiön hoivakotiin toteutettu
valaistusmuutos on yksi Greenled Oy:n lukuisista
terveydenhoitokiinteistöjen valaistusprojekteista.

Vuonna 2012 käynnistyneen Tulevaisuu-
den sairaala 2030 -ohjelman tavoitteena on
uudistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin sairaaloiden toimintaa sekä saada
sairaalakiinteistöt vastaamaan nykyajan
vaatimuksia uudis- ja korjausrakentamisen
avulla.
Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi

joulukuussa 2014 lasten ja naisten sairaalan
hankesuunnitelman ja teki lopullisen raken-
tamispäätöksen joulukuussa 2015. Sairaalan
rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä
2017 ja käyttöönoton on suunniteltu tapah-
tuvan keväällä 2019.
- Lasten ja naisten sairaala yhdistää usei-

ta erillään olevia yksiköitä toiminnalliseksi
kokonaisuudeksi. Kun toiminnot pääsevät
muuttamaan uusiin tiloihin, vapautuu väis-
tötiloja seuraavien osahankkeiden eteen-
päin viemistä varten, ohjelmajohtaja Kari
Pekka Tampio toteaa.
Seuraavista osahankkeista on tarkoitus

Tulevaisuuden sairaala
2030 -ohjelman ohjelmajohtaja
Kari-PekkaTampio:
Lasten ja naisten
sairaala avaa mitta-
van kehityshankkeen
Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja naisten sairaalan rakentami
nen on PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin Tulevaisuuden sairaala
2030 ohjelman ensimmäinen osahanke.

tehdä esitykset sairaanhoitopiirin valtuus-
tolle tänä kesänä.
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Novosan Oy suunnittelee ja toteuttaa toimivia,
viihtyisiä ja helposti puhtaina pidettäviä WC-
tiloja. Yrityksen osaamista on hyödynnetty
esimerkiksi kauppakeskuksissa, liikuntahal-
leissa ja toimistokiinteistöissä ja yhä enemmän
sairaaloissa.
Novosan huolehtii myös paperien, saippuan

sekä käsien ja WC-istuinten desifiointiainei-
den toimituksista. Lisäksi täyden palvelun
WC-talo tarjoaa koulutus-, konsultointi ja
huoltopalveluja.

Mukava käyttää,
helppo pitää puhtaana
- Tavoitteemme on, että välttämätön kustan-
nustekijä muuttuu ”käyntikortiksi” ja tärkeäk-
si osaksi hyvää asiakaspalvelua. Käyttäjällä on
oltava mahdollisuus asioida siistissä, hyvän-
tuoksuisessa WC:ssä, jossa on aina paperia,

WC-tila on tärkeä osa
hyvää asiakaspalvelua
Tämän päivän vaatimuksia vastaavaWC-tila on hyvin suunniteltu ja nykyaikaisesti varusteltu.
Suunnittelussa ja tuotevalinnoissa on otettu huomioon myös ekologisuus ja vedenkulutuksen minimointi.

Novosan Oy:n ammattitaitoinen henkilöstö tietää,mitenWC-tila muuttuu
välttämättömästä kustannustekijästä ”käyntikortiksi” ja tärkeäksi osaksi
hyvää asiakaspalvelua.

saippuaa ja käsidesiä tarjolla oikein sijoitetuis-
sa ehjissä annostelulaitteissa. WC:n käyttöko-
kemuksesta voidaan tehdä miellyttävä myös
kuvan ja äänen avulla, kehitysjohtaja Tommi
Virkki toteaa.
Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla WC-

ratkaisulla tehdään myös siivoushenkilöstön
työ miellyttävämmäksi. Saumattomat pinnat ja
seinille asennetut, jalattomat kalusteet tekevät
WC-tilan puhtaanapidon helpoksi.

Laadukkaat ekologiset
tuotevaihtoehdot
Novosan maahantuo ekologisia Satino- ja Sa-
tino Black -hygieniatuotteita. Saatavilla on
pehmopapereita sekä käsienpesusaippuoita
annostelijoineen.
Kierrätetystä toimistopaperista valmistetut

WC- ja käsipyyhepaperit ovat pehmeitä ja hy-
vin kuivaavia ja WC-paperi on erittäin hyvin
hajoavaa. WC-paperia on saatavissa rullien li-

säksi arkkeina. BriQ-arkeissa on vaihtoehtona
myös erikoissuuri koko, joka soveltuu hyvin
esimerkiksi hoivakoteihin.
- Ekologisuus näkyy hollantilaisen päämie-

hemme kaikissa tuotteissa. Esimerkiksi Sati-
no Black -sarjan tyylikkäät mustat saippua-
annostelijat valmistetaan kierrätysmuovista
täysin ilman haitallisia kemikaaleja, Virkki
mainitsee.

Vedenkulutus pienemmäksi
NEOPERL-suuttimella
Vedenkulusta WC:n käsienpesupaikalla on
mahdollista pienentää vesihanaan asennetta-
valla NEOPERL-suuttimella, joka on sveitsi-
läinen laatutuote. Itsepuhdistuva silikoninen
suutin on suunniteltu erityisesti korkeaa hy-
gieniatasoa vaativiin kohteisiin.
Suutin rikastaa hanasta tulevaa vettä ilmalla

ja vesi tulee hanasta pehmeästi ja roiskumat-
ta. Suutin myös poistaa vedestä mahdollista
humusta. Tärkeintä kuitenkin on, että vettä
säästyy jokaisella käsienpesukerralla jopa 80
prosenttia. NEOPERL-investointi maksaa it-
sensä takaisin parhaimmassa tapauksessa en-
simmäisen käyttökuukauden aikana.

Novosan Oy
Hämeentie 157, 00560 HELSINKI
Puh. 09 4257 7020
asiakaspalvelu@novosan.fi
www.novosan.fi

VedenkulustaWC:n käsienpesu-
paikalla on mahdollista pienentää
vesihanaan asennettavalla
NEOPERL-suuttimella.

9Solutions-ratkaisut ovat käytössä sadoissa
terveydenhuollon kohteissa sekä kotimaas-
sa että ulkomailla. Yhtiön osaamista ja laa-
jaa ratkaisutarjontaa hyödynnetään paljon
myös esimerkiksi sairaaloissa.

Yksi uusi järjestelmä korvaa
monta vanhaa järjestelmää
Sairaalatekniikan päivillä helmikuussa
9Solutions julkaisee uudenlaisen monikäyt-
töisen paikantavan sairaalaturvaratkaisun
ammattilaisten ja potilaiden turvaksi.
- Kaikkia tuotteitamme yhdistää edistyk-

sellinen teknologia, korkea laatu ja help-
pokäyttöisyys. Tuotteissamme olemme kes-
kittyneen siihen, että pystymme aina mu-
kautumaan asiakkaan toimintamalleihin.
Järjestelmämme pitää henkilökunnan ajan
tasalla huomionarvoisista tapahtumista ja
tehtävistä automaattisesti huojentaen henki-
lökunnan työtaakkaa ja parantaen sekä hen-
kilökunnan että potilaiden turvallisuutta,
toimitusjohtaja Sami Herrala toteaa.
Sairaalassa on useita erilaisia kutsutarpei-

ta. Henkilökunnalla täytyy olla nopea tapa
kutsua apua uhkaavassa tilanteessa tai tilan-
teessa, jossa he tarvitsevat lisäapua. Potilail-
la täytyy olla myös helppo tapa kutsua apua
koko sairaalan alueella.
- Perinteisesti nämä turvatarpeet on rat-

kaistu erillisten kutsu-, hälytys- ja valvon-
tajärjestelmien avulla eli henkilökunnan
on hallittava useiden erilaisten järjestelmän

Uutta sairaalateknologiaa
9Solutions Oy julkistaa Sairaalatekniikan päivillä uudenlaisen moni-
käyttöisen paikantavan sairaalaturvaratkaisun ammattilaisten ja
potilaiden turvaksi. Uusi tuotekokonaisuus on osa 9Solutions-hoiva-
ratkaisua, joka yhdistää kotihoidon, palveluasumisen, terveyskeskuk-
set ja sairaalat yhtenäiseksi ja helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

käyttö. Kehittämämme järjestelmä ratkaisee
kaikki edellä mainitut tarpeet yhdellä aino-
alla järjestelmällä, Herrala toteaa.
Tavoitteena on ollut, että asiakkaan ei

tarvitse ostaa yhtään ainoaa laitetta, josta
ei ole suoraa hyötyä päivittäisessä käytössä.
Esimerkkinä tästä järjestelmän tukiasemat
on integroitu käytävällä olevaan merkkiva-
lojärjestelmään. Asennus on helppoa ja kus-
tannustehokasta myös vanhoihin kohteisiin,
koska uusia kaapelointeja ei tarvita.
Päivittäinen käyttö ei mullista totuttuja

työskentelymalleja. Henkilökunta saa apua
painamalla mukana kantamansa turvanapin
hätäpainiketta. Hälytys ja paikkatieto välit-
tyvät välittömästi esimerkiksi työtovereille
ja vartijalle. Turvanapissa on myös toinen
painike, jolla työntekijä voi kutsua lisäapua
esimerkiksi potilaan nostoon.
Hoitajakutsu tapahtuu kutsupainikkeella,

vetonarulla tai rannekkeella. Henkilökunta
saa tiedon hälytyksestä merkkivalojärjestel-
män, käytävänäyttöjen tai älypuhelinsovel-
luksen kautta. Järjestelmän kautta saadaan
myös puheyhteys potilaaseen.
Kehittynyt teknologia mahdollistaa kui-

tenkin kokonaan uusia toiminnallisuuksia.
Esimerkiksi potilaan harhailua voidaan es-
tää sallitun liikkumisalueen määrittämisellä.
Potilaalla on ranneke, josta välittyy järjestel-
mään sijaintitieto reaaliaikaisesti ja järjes-
telmä ilmoittaa henkilökunnalle potilaan
sijainnin tilanteen niin vaatiessa. Samalla

tavoin voidaan paikantaa myös sairaalalait-
teita, ja niiden sijainnin muutos voi halut-
taessa käynnistää automaattisia toimintoja.
Järjestelmä edesauttaa myös potilaiden

kotiuttamisessa nopeammin. Osana hoiva-
ratkaisua voidaan potilaalle antaa mukaan
esimerkiksi turvapuhelin, jonka kautta po-
tilas saa yhteyden sairaalaa napin painal-
luksella.
Herrala korostaa, että 9Solutions ei ai-

noastaan toimita järjestelmiä, vaan yhtiön
valtakunnallinen kumppaniverkosto tarjoaa
paikallista palvelua koko järjestelmän elin-
kaaren ajan.

9Solutions Oy
Teknologiatie 2
90590 OULU
Puh. 020752 9050
sales@9solutions.com
www.9solutions.com
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Suomen johtavan maali- ja
pintamateriaalituotteiden erikois-
liikeen RTV-Yhtymä Oy:n laaja
tuotevalikoima sisältää myös
sairaalakäyttöön soveltuvia
laadukkaita tuotteita kuten
Altro Whiterock FR -seinälevyt.

Altro Whiterock FR on iskunkestävä ja
hygieeninen vinyyliseinälevy. Levysaumat
kuumahitsataan, jolloin syntyy yhtenäinen,
helposti puhdistettava ja hygieeninen seinä-
pinta. Ravintolakeittiöt ovat tuotteen tyy-
pillisimpiä käyttökohteita, ja tuote soveltuu
erittäin hyvin myös sairaalakeittiöiden sei-
näpäällysteeksi. Levyjä käytetään myös esi-
merkiksi puhdastiloissa ja leikkaussaleissa.
- Kaikki terveydenhuollon tilat, joissa

seinäpintojenkin tulee olla kestäviä, hygi-
eenisiä ja helposti puhdistettavia, ovat Alt-
ro Whiterock FR -tuotteelle otollinen käyt-
töalue, RTV-Yhtymä Oy:n kohdeosaston
osastopäällikkö Aapo Lindfors toteaa.
Altro Whiterock FR -levyssä on viisi väri-

vaihtoehtoa. Tuotteesta on myös Digiclad-
versio, johon voidaan tulostaa kuva. Kova-
pinnoiteteknologian ansiosta kuvapinta on
naarmuuntumaton ja kestää kovaa kulutus-
ta.

Uutta meillä, tuttuamaailmalla
Altro Whiterock FR -levyjen valmistaja
englantilainen Altro on maailman johtava
turvalattioiden ja erikoisseinälevyjen val-
mistaja. RTV-Yhtymä Oy edustaa Altroa

Uusi levyratkaisu hygieenisyyttä
vaativiin seiniin

AltroWhiterock FR -levyjen saumat
kuumahitsataan, jolloin syntyy yhte-
näinen seinäpinta.

Kaikki terveydenhuollon tilat, joissa seinäpintojenkin tulee olla kestäviä,
hygieenisiä ja helposti puhdistettavia, ovatAltroWhiterock FR -tuotteelle
otollinen käyttöalue.

Suomessa.
Altro Whiterock FR on uudehko tuote

RTV:n valikoimassa, mutta se on jo herät-
tänyt runsaasti mielenkiintoa. Ensimmäiset
asennukset Suomessa tehtiin kesällä 2013,
joten käyttökokemuksiakin on ehtinyt jo
kertyä. Englannin markkinoilla Altro Whi-
terock FR -levyt ovat olleet jo 30 vuotta, jo-
ten tuotteen kestävyydestä ja toimivuudesta
on paljon hyviä kokemuksia.
Lindfors huomauttaa, että vuonna 2013

Whiterock-tuotteesta tuli markkinoille FR-
versio, jonka paloluokitus täyttää suomalai-

set määräykset ja mahdollistaa tuotteen käy-
tön laajalti suomalaisessa rakentamisessa.

JoensuunTerveystalossa
haettiin hygieenisyyttä
Viime kesänä Joensuun Terveystalon kah-
den leikkaussalin, yhden toimenpidehuo-
neen ja laboratorion analytiikkahuoneen
seiniin asennettiin Altro Whiterock FR -le-
vyt.
- Terveystalon uusissa tiloissa haettiin hy-

gieenisempää vaihtoehtoa perinteisille sau-
mattaville laatoille, Lindfors sanoo.

RTV-Yhtymä Oy
Kohdeosasto
Osastopäällikkö Aapo Lindfors
Puh. 040 727 6803
aapo.lindfors@rtv.fi
www.rtv.fi

Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelman ohjelmajohtaja Kari-PekkaTampio:
Tietomallinnus ja virtuaalimallinnus
apuna suunnittelussa
- Uuden sairaalarakennuksen suunnittelu on
edennyt konseptisuunnitteluvaiheeseen. Vaa-
timusmalli sisältää sekä toiminnalliset että tek-
niset vaatimukset ja tilatarpeet. Kustannusar-
viossa olemme päätyneet noin 70 miljoonaa
euroon, Tampio kertoo.

Uuden sairaalan suunnittelun tärkein peri-
aate on asiakas ja perhekeskeisyys, ja toimin-
ta suunnitellaan potilasprosessien ympärille.
Henkilökunta osallistuu aktiivisesti suunnit-
telutyöhön.
- Sairaalasuunnittelun ja -rakennuttami-

sen asiantuntemusta suunnittelutyöhön tuo
Tierna-ryhmäksi kutsuttu asiantuntijaryhmä.

Siinä on edustajat kolmesta arkkitehtitoimis-
tosta, kolmesta insinööritoimistosta ja kahdes-
ta rakennuttajatoimistosta, Tampio mainitsee.
Alkukesästä 2015 oli pohdittavana kuusi

erilaista toteutuskonseptia, joista jalostettiin
kolme vaihtoehtoa kesään mennessä. Loppu-
suoralle selviytyi kaksi konseptivaihtoehtoa,
joiden paremmuutta sekä tuottavuuden että

elinkaarikustannusten näkökul-
masta arvioitiin syksyn aikana.
Paremmaksi katsottu vaihtoehto
valikoitui loppuvuodesta 2015.
Lopullinen suunnitelma muotou-
tui UKI Arkkitehdit Oy:n VALO™-
suunnittelumenetelmää hyödyntä-
en.
- Virtuaalimallinnukseen perus-

tuvaa VALO-menetelmää käyttä-
mällä voimme arvioida tiloja yk-
sikkötasolle saakka. Tämä on tär-
keää, kun pyritään aikaansaamaan
tilat nykyaikaiselle, tehokkaalle
hoitotyölle hankkeelle asetettujen
tuottavuustavoitteiden ja budjetin
puitteissa.
Hankkeelle asetettujen tavoit-

teiden saavuttamiseksi haasteena
on lääke- ja hoitotieteen jatkuva kehitys sekä
hoitoprosessien muuttuminen kesken ra-
kennushankkeen. Toteutustavaksi on valittu
avoimen rakentamisen periaate eli rakennus
jaetaan kiinteään perusosaan ja muuntuvaan
tilaosaan, mikä sallii muutosjoustavuuden
mahdollisimman pitkälle. Lisäksi käytössä on
joustava tilaohjelma, jolla vastataan tilatarpeen
muuttumiseen suunnittelu- ja rakentamisvai-
heessa.

Muutoksiin valmistautuminen alkanut
Uuteen sairaalaan siirtyviä toimintoja on ke-
hitetty nykyisissä yksiköissä jo parin vuoden
ajan.
- Tiedossa on todella suuria muutoksia.

Tällä hetkellä yksiköitä on yli kaksikymmen-
tä, mutta uudessa sairaalassa määrä supistuu
kymmeneen. Toiminnan kehittämisprojekti on
edennyt rinta rinnan tilasuunnittelun kanssa.
Tilasuunnitelmien visualisointi on erinomai-
nen työkalu, kun halutaan selvittää potilas-,
henkilökunta- ja materiaalivirtoja eri toimin-
tamalli- ja tilavaihtoehdoissa, Tampio sanoo.
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Capitis Controlin palvelutarjonta pitää si-
sällään kiinteistö- ja henkilöturvallisuuden
järjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja
ylläpidon. Yrityksen osaaminen kattaa niin
paloturvallisuuteen, murtosuojaukseen,
kulunvalvontaan ja henkilöturvallisuuteen
liittyvät järjestelmät mukaan lukien yleisää-
nentoisto- ja evakuointijärjestelmät.
- Voimme tehdä asiakkaan kanssa yhteis-

työtä vain yhdellä turvallisuuden osa-alu-
eella tai asiakas voi hankkia meiltä pelkäs-
tään suunnittelu-, toteutus- tai ylläpitopal-
velua, mutta yhä useammin asiakassuhteet
perustuvat kokonaisvaltaiseen palveluun.
Panostamme tämän toimintamallin kehit-
tämiseen, koska siitä on hyötyä sekä meil-
le että asiakkaille, toimitusjohtaja Petri
Tomperi sanoo.

Yksi tuttu kumppani
koko elinkaaren ajaksi
Capitis Controlin tavoitteena on toimittaa
asiakkaille elinkaarikustannuksiltaan edul-
lisia turvallisuusjärjestelmiä, jotka täyttävät
sekä lainsäädännölliset vaatimukset että toi-
minnalliset tarpeet. Tomperi painottaa, että
kokonaisvaltainen kiinteistöturvallisuuden
hallintakonsepti tarjoaa tähän optimaaliset
mahdollisuudet.
- Kun yhteistyökumppaneita on vain yksi,

ei synny vastuunjakoon liittyviä ongelmia
missään turvallisuusjärjestelmän elinkaaren
vaiheessa. Järjestelmää koskevat tiedot ovat
yhdessä paikassa ja aina ajan tasalla. Lisäksi
keskusteluyhteys tutun toimijan kanssa säi-

Turvallisuutta kokonaispalveluna

Toimitusjohtaja PetriTomperi (oikealla) Heidi Pikkaraisen ja Jarmo Saaren
kanssaTurvallisuusmessuilla.

Capitis Control Oy tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen kiinteistöturvallisuuden hallintakonseptin.

lyy järjestelmän koko elinkaaren ajan.
Laadukkaan palvelukokonaisuuden en-

simmäinen askelma on laadukas suunnit-
telu. Tomperin mukaan on tärkeää, että
turvallisuusjärjestelmien suunnittelija on
mukana uudisrakennus- tai peruskorjaus-
projektissa heti alkuvaiheesta alkaen.
- Selvitämme tarkasti, mitä tarvitaan,

minne tarvitaan ja mitä määräyksiä on
otettava huomioon. Jos asiakkaalla on jo
käytössä turvajärjestelmiä, selvitämme nii-
den hyödyntämismahdollisuudet uudessa
kokonaisuudessa.
Kaikki Capitis Controlin toimittamat

järjestelmät ovat avoimia, joten asiakas voi
hankkia jatkossa täydentäviä tuotteita sekä

ylläpitopalveluja myös muilta toimijoilta.

Osaamisen kysyntä kasvussa
Capitis Control Oy on vuonna 2009 toimin-
tansa aloittanut henkilö- ja kiinteistötur-
vallisuuden asiantuntijayhtiö, joka tuottaa
palveluja julkiselle sektorille, teollisuus- ja
muille yrityksille sekä kiinteistönomistajille.
Referensseissä on myös terveydenhuolto- ja
hoivapalvelukohteita. Yrityksellä on toimi-
pisteet Oulussa, Kajaanissa, Rovaniemellä
ja Kokkolassa.
- Olemme kasvava yritys, jonka osaami-

sen kysyntä lisääntyy koko ajan. Toiminnan
alkuvuosina palvelimme Pohjois-Suomessa
toimivia asiakkaita, mutta nyt maantieteel-
linen toimialueemme on laajentunut Keski-
Suomeen saakka, Tomperi mainitsee.

Capitis Control Oy
Puh. 044 730 1051
myynti@capcon.fi
Toimipisteiden yhteystiedot:
www.capcon.fi
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Georg Fischer -yhtymään kuuluva GF Pi-
ping Systems on johtava muoviputkistojen
toimittaja maailmanmarkkinoilla. Se kehit-
tää räätälöityjä putkistoja vedenpuhdistuk-
seen ja -jakeluun sekä teollisten nesteiden ja
kaasujen kuljetukseen. Tuotevalikoimassa
on putkia, liittimiä, venttiilejä sekä niihin
liittyviä automaatiojärjestelmiä ja liitosme-
netelmiä niin teollisuuden, rakennusteknii-
kan kuin vesi- ja kaasulaitosten tarpeisiin.
Tuoteluettelossa on yli 60000 nimikettä.
Segmenttipäällikkö Tero Pöntiskoski

Georg Fischer AB:stä nostaa esille GF
Piping Systemsin monipuolisesta tuotetar-
jonnasta Sanipex MT -järjestelmän, joka
on täysin uudenlainen, muodossaan pysy-
vä järjestelmä vesijohto-, lämmitys-, jääh-
dytys-, alipaine- ja paineilmaputkistoihin.
Järjestelmä on ollut markkinoilla jo pitkään,
mutta Suomen markkinoilla se on suhteel-
lisen uusi tuote. Laivateollisuus on tosin
käyttänyt Suomessa järjestelmää jo aikai-
semmin.

Paljon hyviä ominaisuuksia
Sveitsissä kehitetty GF Sanipex MT on kom-
posiittiputkijärjestelmä. Putken ulko- ja si-

Hygieeninen putkisto
Sanipex MT -järjestelmällä

säpinnalla on lämpöstabiili pex-kerros ja
niiden välissä alumiinikerros. Erikoisvah-
van rakenteen ansiosta putkien kannakoin-
tivälit ovat normaalia pitemmät. Kaikkia
putkikokoja (d16 - d63) voidaan taivuttaa,
ja pienimpien putkikokojen taivutussäde voi
olla jopa kaksi kertaa putken halkaisija
Sanipex MT on laadukas ja monipuolinen

asennusjärjestelmä. Liitososien sisäkerrok-
sen materiaalina on PPSU-muovi, joka kes-
tää hyvin korkeita lämpötiloja. Liitososien
ulkokerros on lasikuituvahvistettua PA-
muovia. Liitososat ovat täysaukkoisia, joten
liitos ei aiheuta virtausvastusta tai painehä-
viötä. Tämän ansiosta asennuksissa voidaan

käyttää yhtä tai jopa kahta putkikokoa nor-
maalia pienempiä putkia. Kaikki liitososat
ovat avattavia ja uudelleenkäytettäviä.
Jatkuva käyttölämpötila voi olla 95 astetta

ja järjestelmä toimii jopa -25-asteissa koh-
teessa.
- Liitososien laadunvalvonta ei perustu

otantatarkastuksiin, vaan jokainen liitos-
osa testataan tehtaalla painekokeella ilman
O-renkaita, Pöntiskoski mainitsee.

Kierrätettävistä materiaaleista valmistet-
tavaa Sanipex MT -järjestelmää voidaan
käyttää sekä uudisrakennus- että peruskor-
jauskohteissa. Asennus tapahtuu nopeasti.

Sopii hyvin sairaaloihin
Saksalaisen Fraunhofer-laboratorion serti-
fikaatin mukaisesti liitoksissa ei ole baktee-
rien kasvun mahdollistavia rakoja, ja näin
ollen Sanipex MT -järjestelmä sopii todella
hyvin sairaaloihin. Valmistusmateriaaliensa
ja liitäntäteknologiansa ansiosta järjestelmä
on hygieenisesti moitteeton.
- Usein putkijärjestelmissä on ongelma-

na hygieniaa heikentävien sakkaumien ke-
rääntyminen liitoskohtiin. Sanipex MT:ssä
liitososien rakenne estää tämän. Järjestelmä
voidaan myös desinfioida tarvittaessa kemi-
allisesti tai termisesti, Pöntiskoski sanoo.
Sanipex MT -järjestelmää on käytetty

Euroopassa sairaaloissa paljonkin. Ruotsis-
sa sitä on käytetty esimerkiksi Karoliinisen
instituutin laajennushankkeessa.

Georg Fischer AB
Äyritie 12 A
01510 VANTAA
Puh. 09 586 5825
info.fi.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fi

GF Piping Systemsin
Sanipex MT on monipuoli-
nen asennusjärjestelmä, joka
soveltuu hygieenisyytensä
vuoksi hyvin myös
sairaalojen putkistoihin.

Yhden Ralatekin osaamis-
alueista muodostavat eri-
laiset rakennusmittaukset.
Niitä tehdään uusissa ra-
kennuksissa osana laadun-
varmistusta ja vanhoissa
rakennuksissa osana si-
säilmaongelmien syyn ja
peruskorjaustarpeen sel-
vittämistä.
- Sisäilman perustutki-

muksia ovat ilmavuoto-
mittaukset, joita voidaan
käyttää rakennuksen il-
matiiviyden ja rakenteesta
kulkeutuvien epäpuhtauksien todentami-
sessa. Lämpökuvaus- ja merkkisavumene-
telmillä voidaan selvittää vuotoilmareitit
rakenteesta hyvinkin tarkasti. Vaativien
kohteiden sisäilmatutkimukseen kootaan
usein asiantuntijaryhmä, johon kuuluu eri
osa-alueiden asiantuntijoita. VTT:n henki-
lösertifioima kokenut rakennusmittaaja Ra-
latek Oy:stä voi olla yksi näistä, toimitusjoh-
taja Jari Sohlberg kertoo.
Ralatek teki toukokuussa 2015 HUS-

LABin uuden toimitalon tiiviysmittaukset
laadunvalvonnan toimenpiteenä. Rakennus
oli mittausteknisesti haastava kohde, koska
rakennus on hyvin monimuotoinen ja sii-
nä on runsaasti vaativia tilarajauksia kuten

muista tiloista eristettyjä il-
matiiviitä laboratoriohuo-
neita.
Vuonna 2010 peruste-

tun Ralatekin monipuolista
palvelutarjontaa hyödyntä-
vät talotehtaat, rakennut-
tajat, rakennusyhtiöt, kiin-
teistöyhtiöt ja suunnittelijat
ympäri Suomen. Työkoh-
teina on asuintaloja, toi-
mistorakennuksia, julkisia
rakennuksia ja teollisuus-
rakennuksia.
- Pystymme tarjoamaan

asiakkaillemme luotettavaa palvelua, joka
perustuu kokemuksen tuomaan asiantun-
temukseen ja uudenaikaisiin mittausmene-
telmiin. Omaa asiantuntemustamme täy-
dentää yhteistyökumppaniverkosto, joka
mahdollistaa kokonaisvaltaisen palvelun
tarjoamisen, Sohlberg toteaa.

Ralatek Oy
PL 1, 31401 SOMERO
Puh. 044 099 9998
info@ralatek.fi
www.ralatek.fi

Luotettava kumppani
rakentamisen
laadunvalvontaan
Ralatek Oy tarjoaa suunnitteluun, rakentamiseen ja
saneeraukseen liittyviä mittaus- ja laadunvarmistuspalveluja.

Uusi Keski-Suomen keskus-
sairaala valmistuu vuonna 2020.
Sairaalan toteutussuunnittelu ja
rakentaminen alkavat tämän
vuoden aikana.

Uusi keskussairaala tarjoaa tilaisuuden tervey-
denhuollon tehokkuuden parantamiseen sekä
terveydenhuollon rakenteiden, prosessien ja
logististen ratkaisujen muuttamiseen. Lisäksi
uusi sairaala mahdollistaa perusterveyden-
huollon, erikoissairaanhoidon ja osin sosiaa-
lityön palvelujen integroimiseen. Suurin osa
tiloista tulee erikoissairaanhoidon käyttöön,
mutta rakennukseen tulee myös Jyväskylän
kaupungin perusterveydenhuollon tiloja.

Potilaan, henkilöstön ja
energiatehokkuuden näkökulmat
Sairaalarakennuksen suunnittelussa kiinni-
tetään paljon huomiota potilasnäkökulmaan.
- Tilat suunnitellaan niin, että sairaalaan tu-

levan potilaan siirtotarve minimoituu. Tarvit-
tavat palvelut tuodaan potilaan luo eikä potilas

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
Uusi sairaala -hankkeen
projektijohtaja Mikko Jylhä:

Uusi rakennus ja
uudet prosessit
tehostavat sairaalan
toimintaa

liiku rakennuksen osasta toiseen.
Vuodeosastoille tulevat yhden
hengen huoneet turvaavat potilai-
den yksityisyyden ja toipumisrau-
han, Uusi sairaala -hankkeen pro-
jektijohtajaMikko Jylhä toteaa.
Myös henkilökunnan näkökul-

ma on vahvasti esillä suunnittelus-
sa. Sairaalan eri ammattiryhmistä
on valittu 350 edustajaa, jotka
osallistuvat suunnittelukokouksiin
ja kommentoivat suunnitelmia.
- Sairaalassa työskentelevät

henkilöt ovat toiminnallisuuden
parhaita asiantuntijoita, joten py-
rimme ottamaan heidän toiveen-
sa mahdollisimman hyvin huo-
mioon suunnittelussa budjetin ja
neliömäärien sallimissa rajoissa.
Kompromisseja joudumme tietenkin teke-
mään, mutta uskon, että yhteistyössä aikaan-
saamme parhaita mahdollisia tilaratkaisuja.
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Strong-Finland Oy tarjoaa
rakennusalan ammattilaisille
nykyaikaisia ratkaisuja pölyn-
ja kosteudenhallintaan.

Strong-Finlandin tuotevalikoima sisältää
laadukkaita, tehokkaita ja käyttökustan-
nuksiltaan edullisia laitevaihtoehtoja, joiden
joukosta löytyy oikea ratkaisu vaativaankiin
tarpeeseen. Ammattitaitoinen henkilökunta
avustaa oikean laitteen valinnassa ja sen oi-
keassa käytössä. Yritys tarjoaa toimittamil-
leen laitteille myös tuki- ja huoltopalvelut.
Yritys palvelee rakennusalan ammattilai-

sia kaikkialla Suomessa. Toimipaikat sijait-
sevat Helsingissä, Porissa ja Oulussa. Tämän
vuoden alusta lähtien Strong-Finlandin
tuotteita on ollut myös vuokrattavissa Ra-
mirent Finland Oy:n toimipisteissä ympäri
Suomen.

Pölynhallinta vaatii hyvää osaamista
ja hyviä laitteita
Rakennusaikaiseen pölynhallintaan kiinni-
tetään tänä päivänä huomattavasti enem-
män huomiota kuin vielä kymmenen vuotta
sitten. Tavoitteena on, että sekä rakennus-
työntekijät että rakennuksen käyttäjät altis-
tuvat mahdollisimman vähän pölylle.
- Sairaala on hyvä esimerkki kohtees-

ta, jossa pölynhallinnan vaatimukset ovat
todella korkeat. Rakennusurakoitsijan on
osattava suunnitella ja toteuttaa työkoh-
teen osastointi oikein. Lisäksi urakoitsijalla
on oltava käytössään laadukkaat, tarpeeksi

Ratkaisut rakennusaikaiseen
pölyn- ja kosteudenhallintaan

tehokkaat laitteet pölyntorjuntaan ja niitä
on käytettävä oikein, toimitusjohtaja Tomi
Ollanketo sanoo.
Hyvän pölynhallinnan perusta on teho-

kas, oikeanlaisilla suodattimilla varustettu
rakennusimuri. HEPA H13 -luokan suo-
datin suodattaa kaiken ihmisen terveydelle
vaarallisen pölyn. Imurin rinnalle tarvitaan
alipaineistuskone, joka estää pölyn leviämi-
sen työskentelyosaston ulkopuolelle.
Strong-Finlandilla on itse suunniteltuja

ja valmistuttamia imureita ja alipaineistajia.
Strong-laitteet on suunniteltu suomalaisel-
le rakentajalle jatkuvaan ammattikäyttöön.
Suunnittelussa on otettu huomioon Suomen
olosuhteet ja täällä voimassa olevat raken-
nusmääräykset. Tuotevalikoiman täydentä-

vät maahantuotavat laitteet.
Tämän vuoden alussa Strong-Finland

toi Suomen markkinoille uuden APAD™-
teknologiaan perustuvan STRONG PT-315
-paineentasaimen, joka parantaa alipaineis-
tuksen energiatehokkuutta huomattavasti.
Ollanketo huomauttaa, että Strong-Fin-

land tarjoaa asiakkailleen myös pölynhal-
linnan toteuttamiseen liittyviä koulutuspal-
veluja.
- Kannattaa tutustua internetissä www.

polyntorjunta.fi-sivustoon, jossa on paljon
hyödyllistä tietoa pölynhallinnasta.

Kosteus hallintaan laatutuotteilla
Rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan
Strong-Finland maahantuo yksinoikeudel-
la ruotsalaisen Corroventan kuivaimia ja
puhaltimia. Todella laadukkaat laitteet so-
veltuvat erittäin hyvin kaikenlaisiin raken-
tamisen kuivauksiin.
- Omalla Strong-tuotemerkillä valmistu-

tamme levykuivaimia paikalliseen kuivauk-
seen, Ollanketo mainitsee.

Strong-Finland Oy
Alueellisen myynnin yhteystiedot:
www.strong.fi
www.polyntorjunta.fi

- Desigo CC:llä voidaan hallita useita tai
vain yksittäisiä järjestelmiä. Ainutlaatuisen
siitä tekee kattava rakenne - yksi integroitu
järjestelmä, joka on avoin, tehokas, jousta-
va ja helppokäyttöinen. Myös erikoistilo-
jen, kuten laboratoriot ja puhtaat tilat sekä
leikkaussalit ovat yhdistettävissä keskitet-
tyyn ratkaisuun, liiketoimintajohtajaMatti
Helkamo kertoo.
Käytössä olevat Desigo CC -järjestelmät

ovat osoittaneet, että kiinteistöjen käyttö-
kustannuksia on helppo pienentää 20 pro-
senttia. Säästö tulee suureksi osaksi syner-
giaeduista. Valvomoalustaa voidaan käyttää
milloin tahansa etäyhteyden kautta, ja kaik-
ki säädöt ja kunnossapitotoimet tehdään sa-
massa järjestelmässä.
Desigo CC:n avulla käyttäjä voi hallita

kaikkia kiinteistön järjestelmiä ja optimoi-
da ne: paloturvallisuus- ja turvajärjestelmät,
kuten videovalvonnan ja murtohälytyksen,
sekä rakennusautomaation ja valaistuksen
mukaan lukien muut järjestelmät säätöi-
neen.
Valvomoalusta kerää dataa kaikista sii-

hen liitetyistä järjestelmistä ja tuottaa siitä
erittäin hyödyllisiä analyysejä. Nämä toimi-
vat kattavana pohjana kiinteistönhallinnan
päätöksenteolle. Jalostetun tiedon ansiosta
on mahdollista parantaa kiinteistöjen tuot-
tavuutta ja energiatehokkuutta sekä kehittää
olosuhteita.

Uudenlainen tapa hallita kiinteistöä

Kaikki järjestelmät yhdelle alustalle
Sairaaloiden kiinteistönhallinta helpottuu, kun Siemens tuo Suomeen uuden Desigo CC -älyratkaisun. Hallinta-alusta
yhdistää kaikki eri kiinteistöjärjestelmät rakennusautomaatiosta paloturvaan ja sähköisiin turvajärjestelmiin.

- Sairaaloissa hyvät olosuhteet ovat erit-
täin tärkeitä. Ne vaikuttavat potilaiden ja
työntekijöiden hyvinvointiin. Esimerkiksi
leikkaussali on mahdollista säätää auto-
maattisesti oikeisiin toimenpiteiden edel-
lyttäviin olosuhteisiin. Koko rakennuksen
olosuhteet ja turvallisuus voidaan optimoi-
da, jotta työympäristöstä saadaan paras

Siemens Osakeyhtiö
Matti Helkamo, Puh. 050 469 5051
matti.helkamo@siemens.com
www.siemens.fi

mahdollinen, Helkamo toteaa.
Desigo varmistaa alan tiukimpien stan-

dardien vaatimusten täyttymisen ja raken-
nuksen kaikkien järjestelmän optimaalisen
toiminnan. Tuloksena on erittäin hyvin ja
katkottomasti toimiva kiinteistökokonai-
suus.
Teksti: Siemens Osakeyhtiö

Desigo CC varmistaa miellyttävän ja turvallisen
ympäristön potilaille ja työntekijöille.
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Multihela on suomalainen ovi- ja ikkunaym-
päristön tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut
yritys. Maahantuojan ja komponenttivalmis-
tajan asiakkaita ovat esimerkiksi ovi- ja ikku-
natehtaat, rautakaupat, hissi- ja lukkoliikkeet
sekä erilaiset teollisuuden toimijat.
- Laaja tuotevalikoimamme kattaa lähes

kaikki ovi- ja ikkunaympäristöjen sulkemi-
seen ja aukaisemiseen sekä varustelemiseen
tarkoitetut mekaaniset ja elektroniset tuotteet.
Asiakaslähtöiseen palveluumme kuuluu, että
voimme etsiä asiakkaille tuotteita myös vali-
koimamme ulkopuolelta. Meillä on loistavat
yhteydet eurooppalaisiin päämiehiimme ja
heidän alihankkijoihinsa sekä aasialaisiin val-
mistajiin, toimitusjohtajaMika Korpi kertoo.
Multihelan maahantuomia ja valmistamia

tuotteita ja järjestelmiä käytetään paljon myös
sairaaloissa. Esimerkkejä suosituista tuotteis-
ta ovat mekaaniset ja sähköiset ovensulkimet,
palonsulku- ja ristiinlukitus/sulutusratkaisut
sekä potilasturvalliset saranaratkaisut.
Päämiehistä Korpi nostaa esille saksalaisen

DICTATORin, jolla on laaja sairaalakäyttöön
soveltuvien tuotteiden tarjonta.
- Viime aikoina erityistä mielenkiintoa on

herättynyt DICTATORin ristiinlukitusjärjes-
telmä. Se on tarkoitettu laboratorioihin, ka-
ranteenitiloihin, potilashuoneisiin ja muihin
tiloihin, joissa on pystyttävä turvallisesti ja
luotettavasti estämään huonetilan ilman se-
koittuminen muun sairaala-alueen sisäilmaan
tai jossa pyritään minimoimaan oven avaami-

Aina kun kyse on
turvallisesta avaamisesta
ja sulkemisesta
Multihela Oy:n laaja tuotevalikoima koostuu erilaisista ovien, ikkunoiden ja
luukkujen avaamiseen ja sulkemiseen käytettävistä komponenteista ja järjestelmistä.

sesta johtuvia huoneilman painemuutoksia.
Ristiinlukitusjärjestelmän ansiosta vain yksi
ovi kerrallaan voi olla auki, joten ilman läpi-
virtaus ja painemuutokset ovat minimissään.
Konsultaatio- ja suunnittelupalvelut ark-

kitehdeille ja muille suunnittelijoille ovat osa
Multihelan päivittäistä toimintaa.

Multihela Oy
Kiilaniityntie 1, 02920 ESPOO
Puh. 010 322 9933
multihela@multihela.fi
www.multihela.fi

käytettävät PVC-osat. Valikoimassa on sekä
maahantuotuja että yrityksen valmistamia
kotimaisia tuotteita.
Kotimaista valmistusta valikoimassa

edustavat vedenkäsittelyn tuotteet. Tuote-
ryhmässä on ratkaisuja niin teollisuudelle,
kunnallisille vesilaitoksille kuin pientaloil-
le. Saatavilla on Aqua RO -käänteisosmoo-
silaitteita, joilla voidaan tehdä juomavettä
esimerkiksi merivedestä, sekä vedenpeh-
mentimiä ja kemikaaleja. Laitetarjontaan

kuuluvat myös UV-desinfiointilaitteet.
- Kotimaisena valmistajana mahdollis-

tamme laitetoimitukset nopealla aikatau-
lulla. Lisäksi tuki- ja huoltopalvelut sekä
varaosatoimitukset ovat saatavilla nopeasti,
Tiittanen toteaa.
Sekä yksityinen että julkinen sektori hyö-

dyntävät Aqua Novan osaamista laajalti ke-
mikaali- ja vedenpuhdistusjärjestelmähan-
kinnoissa sekä uima-altaiden huolto-, yllä-
pito- ja saneeraustoiminnassa.

Yleisin uima-allastyyppi on betoninen, laa-
toitettu allas, mutta teräsallas tarjoaa sille
kustannustehokkaan vaihtoehdon. Teräsal-
las soveltuu erinomaisesti uima-altaiden pe-
ruskorjaukseen, mutta on myös hyvä ratkai-
su uusiin uima-altaisiin.
- Ruostumattomasta teräksestä valmis-

tettava allas kokoonpannaan hitsaamalla
paikan päällä. Sauman tiiveys tarkastetaan
sataprosenttisesti, ja allas onkin täysin tiivis
verrattuna laatoitettuun altaaseen. Koko- tai
muotorajoituksia ei ole, joten ratkaisu so-
veltuu siis yhtä hyvin pieneen terapia-altaa-
seen, suureen uimahallialtaaseen tai vaikka
maauimalan allasratkaisuksi, toimitusjohta-
jaMika Tiittanen sanoo.
Teräsallas on tiivis ja oikein hoidettuna

pitkäikäinen ratkaisu, jonka elinkaarikus-
tannukset ovat edulliset. Teräs on myös
erittäin hygieeninen materiaali saumattaviin
laattoihin verrattuna. Lisäksi ruostumaton
teräsallas mahdollistaa rakennusprojektin
läpiviennin nopeammalla aikataululla.
Aqua Novan viimeisin referenssi teräsal-

lastoimituksissa on Muuramen uimahalli.
Parhaillaan on käynnissä teräsaltaan ja al-
lastekniikan toimitus Espoon sairaalaan.
Tiittanen huomauttaa, että Aqua Nova

tarjoaa asiakkailleen kokonaispalvelua, jo-
hon kuuluvat allastoimitus, allastekniikan
asennus, vedenkäsittelykemikaalit sekä
huoltopalvelu altaan käyttövaiheessa.

Kotimaista valmistusta ja
maahantuotuja tuotteita
Vuonna 1979 perustetun, Havuz-konser-
niin kuuluvan Aqua Novan tuotevalikoima
sisältää uima-altaiden, uima-allaslaitteiden
ja uima-allaskemikaalien lisäksi vedenkäsit-
telyssä käytettävät tuotteet ja putkituksessa

Vaihtoehtona teräksinen uima-allas

Aqua Nova Oy on kotimainen uima-altaiden ja
vedenkäsittelyn asiantuntijayritys. Yrityksen
tuotevalikoimaan kuuluvat suosiotaan kasvattavat
teräksiset uima-altaat, uima-allastekniikka, veden-
käsittelykemikaalit sekä vedenkäsittelyjärjestelmät
vedenpuhdistusta varten.

Aqua Nova Oy
Riimukatu 4
20380 TURKU
Puh. 020 741 2010
aquanova@aquanova.fi
www.aquanova.fi

Allaskuva Muuramen Uimahallista.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
Uusi sairaala -hankkeen
projektijohtaja Mikko Jylhä:

Suunnitelmiin tutustumista hel-
pottamaan on rakennettu ja kalus-
tettu mallihuone potilashuoneesta
WC- ja suihkutiloineen ja kahdes-
ta erikokoisesta vastaanottohuo-
neesta. Mallihuoneita on kehitetty
henkilökunnan ehdotusten perus-
teella. Eri tiloista on tehty myös
3D-animaatioita, joiden avulla
henkilöstölle on esitelty esimerkik-
si liikkumista sairaalan eri osissa.
Kolmantena tärkeänä suunnit-

telun näkökulmana Jylhä nostaa
esille energiatehokkuuden.
- Energiatehokkuudella aikaan-

saadaan merkittäviä käyttökustan-
nussäästöjä. Käytämme kaukoläm-
pöä ja kaukokylmää yhdistettyinä
oman maaenergiakentän tuotta-

maan lämpöön ja kylmään. Rakenteellisiin
ja lämmöntalteenoton ratkaisuihin haemme
uusinta energiatehokasta teknologiaa. Olem-
me selvittäneet aurinkoenergian hyödyntämis-
mahdollisuuksia, ja sairaalarakennuksen ka-
ton rakenteelliset ratkaisut mahdollistavat au-
rinkopaneelien asentamisen tulevina vuosina.

Uusien toimintamallien
sisäänajo käynnistynyt
Uuden sairaalan rakennuspaikalla oli sekä
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omia että
ulkopuolisten tahojen omistamia tontteja ja
rakennuksia. Sairaanhoitopiiri hankki kaik-
ki tontit omistukseensa syksyllä 2014. En-
simmäiseksi alueelta siirrettiin toiseen paik-
kaan siirtokelpoiset rakennukset, joihin on
sijoitettu joitain sairaalan toimintoja. Heinä-
kuussa 2015 aloitettiin rakennusten purku-
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työt, jotka ovat
edenneet sitä
mukaa kun ra-
kennukset ovat
tyhjentyneet.
Purkutöiden
on suunniteltu
valmistuvan
maa l i skuun
alkupuolella.
Rakennuk-

sen toteutus-
suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan tämän
vuoden aikana ja keskussairaalan toiminnot
siirtyvät uuteen rakennukseen vuoden 2020
aikana.
Toimintojen siirtyminen uuteen rakennuk-

seen merkitsee myös merkittäviä muutoksia
toimintamalleihin. Uusia toimintamalleja on
alettu sisäänajaa vanhoissa tiloissa niin pitkäl-
le kuin se on ollut tila- ja muiden resurssien
puolesta mahdollista.
- On vielä muutama vuosi aikaa kehittää

uusia, tehokkaita toimintamalleja ja viedä
niitä käytäntöön vanhassa sairaalassa. Monet
muutokset voidaan tietenkin toteuttaa vasta
uusien tilojen ja ICT-järjestelmien käyttöön-
oton jälkeen, mutta uudistuvan sairaalatoi-
minnan pääperiaatteita on välttämätöntä so-
veltaa ja testata jo nyt, Jylhä sanoo.
Jylhä korostaa, että kyseessä on valtava

muutos, kun koko sairaalan toiminnot siir-
tyvät uuteen rakennukseen. Uuden sairaalan
käyttöönottovaiheessa nousee varmasti esiin
ongelmia eli kaikki ei toimi aivan suunnitel-
mien ja odotusten mukaisesti. Esiin nousevat
ongelmat pyritään ratkaisemaan mahdollisim-
man nopeasti.
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Turvavalaistuksen tarkoituksena on opastaa
ihmiset ulos rakennuksista erilaisissa tilan-
teissa ja kaikenlaisissa valaistusolosuhteissa.
Turvavalaistusjärjestelmää on ylläpidettävä
ja huollettava paikallisten lakien ja asetusten
vaatimusten mukaisesti.

Poistumisreitin merkintöjen ja valaistuksen toimintakun-
nossa pysyminen on varmistettava. Sisäasianministeriön
asetuksen 805/2005 mukaan säännöllisellä kunnossapidolla.
Pelastuslain 22 § 1. momentin nojalla turvavalaistusjärjes-
telmän, mukaanlukien opaste- ja turvavavalaisimien, tulee
olla toimintakuntoisia ja asianmukaisesti huollettuja.
Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat rakennuksen

omistaja ja haltija yleisten tilojen ja koko rakennusta palve-
levien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltija hallinnas-
saan olevien tilojen osalta.
Standardi EN 50172 esittää, että tilojen haltijan/omista-

jan on nimettävä asiantunteva ja riittävän päätäntävallan
omaava henkilö valvomaan järjestelmän huoltoa.

Huollot, testaukset
ja tarkastukset
Poistumisvalaistuksen kunnossapitomenettelystä asetus
805/2005 edellyttää laadittavaksi kunnossapito-ohjelman,
jossa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Kaikki
tehdyt huollot, testaukset ja muutokset tulee merkitä tähän
kunnossapito-ohjelmaan tai erilliseen päiväkirjaan. Mer-
kinnät on pyydettäessä kyettävä esittämään esimerkiksi vi-
ranomaisille.
Turvavalaistusjärjestelmän toimivuus ja kunto tulee

varmistaa paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. EN
50172 -turvavalaistusstandardi ohjeistaa, että turvavalais-
tusjärjestelmät ja niiden merkinantolaitteet tulee tarkistaa
päivittäin silmämääräisesti. Järjestelmän toiminta akkukäy-
töllä tulee testata lyhyesti kuukausittain samalla tarkista-

Rakennuksen omistajalla ja haltijalla
vastuu turvavalaistuksen toimivuudesta

Vallilan ammattikoulussa Helsingissä langatonAalto
Control -etähallintaohjelmisto tallentaa turvavalaistus-
järjestelmän testitulokset automaattisesti.

en, että valaisimet ovat havaittavissa, puhtaita ja toimivat
kunnolla. Järjestelmän toiminta akkukäytöllä tulee testata
vuosittain nimelliskeston ajan (1 tunti) tai erikseen mää-
ritellyn pidennetyn toiminta-ajan verran. Suoritetut testit
ja tulokset on merkittävä poistumisvalaistusjärjestelmän

huoltokirjaan ja se on esitettävä pyydettäessä viranomaisille.
Lisäksi suositellaan opastevalaisinten pintakirkkausmit-

tausta otantamittauksena vuosittain, alkaen viidennes-
tä käyttövuodesta, tai jos pintakirkkaus on silminnähden
heikentynyt.
Varavirtalähde, akku tai kondensaattori, pitää vaihtaa,

kun valaisin ei enää pala varavirtalähdekäytölle laissa vaa-
dittua yhden tai kolmen tunnin toiminta-aikaa. Valaisimen
valonlähde tulee vaihtaa, kun valaisin ei enää täytä sille ase-
tettuja vaatimuksia. Esimerkiksi eurooppalainen EN 1838
-standardi edellyttää minimissään 2 cd/m2 pintakirkkautta
opastevalaisimen opasteen vihreän alueen kaikissa kohdis-
sa.
Kiinteistön käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan viallisista

valaisimista järjestelmän huollosta vastaavalle eli tavallisesti
kiinteistön omistajalle tai haltijalle.

Teknowarelta järjestelmät
ja huoltopalvelut
Teknoware Oy on kiinteistöjen turvavalaistuksen asiantun-
tijayritys, joka toimittaa asiakkailleen laadukkaita, kustan-
nus- ja energiatehokkaita turvavalaistusjärjestelmiä. Yri-
tyksen After Sales -osasto hoitaa varaosien myynnin sekä
tarjoaa huolto- ja käyttöönottopalveluja ja antaa tarvittaessa
teknistä tukea ongelmatilanteissa.

Teksti: Teknoware Oy

Teknoware Oy
Ilmarisentie 8
15200 LAHTI
Puh. 03 883 020
emexit@teknoware.com
www.teknoware.com

LG Hausysin valmistama HI-MACS-kom-
posiittikivi poikkeaa valmistusprosessiltaan
muista markkinoilla olevista samantyyppi-
sistä tuotteista. HI-MACSin pääkompo-
nentti on alumiinihydroksidi, jota syntyy
alumiinin prosessoinnin sivutuotteena. Si-
dosaineena käytetään akryylia. Väriaineen
avulla aikaansaadaan haluttu väri, joita tällä
hetkellä saatavilla noin sata.
HI-MACS-materiaalista on mahdollista

Komposiittikivi sopii korkean
hygieanitason kohteisiin
HI-MACS®-komposiittikivi soveltuu muovattavuus-, kestävyys- ja
hygieniaominaisuuksiensa ansiosta todella hyvin sairaalakalusteisiin.
Suomessa HI-MACSin ja siitä valmistettujen kalustekomponenttien
maahantuonnista vastaa Nordtock Ltd Oy.

työstää eri muotoja puuntyöstöön käytet-
tävillä työkaluilla ja lämpömuovaamalla.
Erikoisliiman avulla HI-MACS-komponen-
teista voidaan valmistaa saumattomasti ka-
lustekokonaisuuksia kuten allas ja allastaso.
Materiaalille on myönnetty useita kan-

sainvälisiä ja eurooppalaisia sertifikaatteja
kuten terveydenhuollon sertifikaatit LGA
ja NSF, paloturvallisuuden sertifikaatit
Warrington Fire class 0 ja DIN 4102-1 sekä

LEED- ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatit.

Lika ja bakteerit eivät viihdy
HI-MACS-pinnoilla
HI-MACS on erinomainen materiaalivalin-
ta hygienian kannalta vaativiin kohteisiin.
HI-MACSia käytetään sairaaloissa esimer-
kiksi hoitopöydissä, laboratoriokalusteissa,
kylpyhuonekalusteissa, työtasoissa ja vas-
taanottotiskeissä. Sitä voidaan käyttää myös
seinäpinnoissa.
- Materiaalin pintarakenne on erittäin

tiivis, joten pinta hylkii likaa ja on helppo
pitää puhtaana. Kalusteet voidaan puhdistaa
sairaaloissa käytettävillä puhdistusaineilla
ja -välineillä. Pinnan tiiveys ja kalusteen
saumaton rakenne estävät tehokkaasti bak-
teerien lisääntymistä HI-MACS-pinnoilla,
tuotevastaava Riku Uotila sanoo.
Uotila kertoo, että HI-MACSia on käytet-

ty Euroopassa paljon sairaalakohteissa. Suo-
messa sitä on käytetty esimerkiksi labora-
torioissa, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.

Nordstock Ltd Oy
Nallekuja 5
01900 NURMIJÄRVI
Puh. 09 420 9600
info@nordstock.fi
www.nordstock.fi



32 KunnallisSuomi

ProUPS myy uusia UPS-laitteita ja muita
häiriöttömässä sähköntuotannossa tarvit-
tavia laitteita. Tuotetarjontaan kuuluvat
lisäksi sähkökes-
kukset, virranjako-
yksiköt (ePDU:t),
ohjelmistot, räkki-
kaapit ja akustot.
Yksi päämiehistä
on Eaton.
Yrittäjä Jari Hirvonen toteaa, että UPS-

laitetoimitusten ympärille rakentuu pro-
jektinhallintakokonaisuus, johon kuuluvat
kartoitus-, suunnittelu-, asennus- ja käyt-
töönotto- ja ylläpitopalvelut sekä vanhojen
laitteiden toimitus kierrätykseen. ProUPS
toteuttaa projektit tarvittaessa avaimet kä-
teen -periaatteella, mikä on asiakkaalle aina
helppo ja selkeä kokonaisuus.
ProUPS tarjoaa asiakkailleen nopeaa,

henkilökohtaista ja todellisiin tarpeisiin
perustuvaa palvelua.
Asiakkaina on esimerkiksi teollisuusyri-

tyksiä, liikekeskuksia ja sairaaloita. Sairaa-
loissa UPS-laitteita käytetään monissa pai-
koissa. Suuritehoiset laitteet ovat usein suo-
jaamassa talon varavoimaverkkoa yhdessä
varavoimakoneen kanssa. Lisäksi pienempiä
järjestelmiä saattaa olla useita suojaamassa
enemmän kohdennettuja tiloja tai laitteita.
ProUPS toteuttaa paljon UPS-laitteiden

EOL- eli End of Life -projekteja, joissa elin-

Takuulla
häiriötöntä sähköä
ProUPS Oy toimittaa ratkaisuja sähköverkon toiminnan
varmistamiseen. Yrityksen palveluihin kuuluvat
UPS-laitteiden EOL-projektit.

kaarensa päässä oleva UPS-laite korvataan
uudella.
- UPS-laite, jonka varaosa- ja huoltotuki

on päättynyt, kan-
nattaa ehdottomas-
ti uusia. Uudella
UPS-laitteella var-
mistetaan katkea-
maton ja häiriötön
sähkönsyöttö en-

tistä luotettavammin ja paremmalla hyöty-
suhteella huomattavasti energiatehokkaam-
min. Ero uuden ja vanhan välillä on niinkin
suuri, että uusi järjestelmä maksaa itsensä
takaisin jopa yhdessä vuodessa.
Hirvonen mainitsee esimerkkinä EOL-

asiakkaasta Kanta-Hämeen keskussairaalan,
jossa on korvattu useita elinkaarensa päässä
olleita UPS-järjestelmiä uusilla luotettavilla
järjestelmillä.
ProUPS aloitti toimintansa vuonna 2014,

mutta Jari Hirvonen on työskennellyt UPS-
ratkaisujen parissa vuodesta 2001 lähtien.
EOL-projekteja hän on toteuttanut päätoi-
misesti vuodesta 2008.

ProUPS Oy
Tuomirannantie 67
35100 ORIVESI
Puh. 040 832 9734
jari.hirvonen@proups.fi
www.proups.fi

Eaton-superkondensaattori on luotettava,
suuritehoinen energian varastointikompo-
nentti, jossa hyödynnetään sähkökemiallista
kaksikerroksista (EDLC) kondensaattorira-
kennetta. Sen hyötysuhde on erittäin kor-
kea. Ympäristöystävällisistä materiaaleista
valmistettavien kondensaattorien toiminta-
lämpötila-alue on -40…+65 astetta.
- Eaton-superkondensaattorit tarjoavat

ylivertaisen edun akustoihin nähden käyt-
tökohteissa, joissa lyhyet varakäyntiajat riit-
tävät. Niiden pitempi elinikä, jopa 20 vuotta
ilman huoltoa, alentaa häiriöttömän säh-
könsyöttöjärjestelmän huolto-, valvonta- ja
vaihtokustannuksia merkittävästi, Eatonin
myyntijohtaja TapioWälkkilä sanoo.
Superkondensaattorin ominaisuuksiin

kuuluu myös nopea jälleenlatautuminen.
Uudelleenlatausaika on 5 - 6 kertaa pur-
kaantumisaika. Tämä on erittäin tärkeä
ominaisuus kohteissa, joissa lyhyitä sähkö-
katkoja on usein.
Eaton UPS yhdessä Eaton-superkonden-

saattoreiden kanssa on optimaalinen ener-
gian varastointiratkaisu yleisiin sähkön laa-
tuongelmiin mukaanlukien verkon sähkö-
katkot. Se tarjoaa riittävästi varakäyntiaikaa
kuormille, kunnes generaattori käynnistyy.

Alhaisempi TCO eli
Total Cost of Ownership
Eaton-superkondensaattoriratkaisu on
taloudellisin vaihtoehto perinteiselle ak-

Superkondensaattorit täydentävät
UPS-järjestelmätarjontaa
Lyhyiden sähkökatkojen aiheuttamista haitoista päästään erittäin kustannustehokkaasti, kun UPS-laitteisto varustetaan
superkondensaattoreilla. Eaton Power Quality Oy on tuonut Eaton-superkondensaattorit Suomen markkinoille.

kuvarmenteiselle varavoimaratkaisulle.
Superkondensaattoreiden ainutlaatuisten
ominaisuuksien vuoksi asiakas voi säästää
merkittävästi investoinneissa ja käyttökus-
tannuksissa verrattuna muihin akustojen
vaihtoehtoihin kuten pyöriviin varavoima-
ratkaisuihin.
- Superkondensaattori on vastaus todelli-

seen tarpeeseen. Meiltä on kysytty monesti,
onko olemassa kustannustehokasta ja erit-
täin nopeasti jälleenlatautuvaa ratkaisua ly-
hyiden sähkökatkojen varalle. Nyt voimme
sanoa, että ratkaisu löytyy Eatonilta, Wälk-
kilä toteaa.
Wälkkilä korostaa, että suuria syklimääriä

kestävä, erittäin pitkäikäinen superkonden-
saattori on tarkoitettu nimenomaan lyhyitä,
pääsääntöisesti alle puolen minuutin sähkö-
katkoja varten. Se ei siis missään tapaukses-
sa korvaa kaikkia akustokäyttöjä, vaan täy-
dentää niitä.

Saatavissa kaikkiin uusiin
Eaton UPS-järjestelmiin
Superkondensaattorit soveltuvat erinomai-
sesti UPS-järjestelmiin esimerkiksi teolli-
suuden tuotantolinjoille, konesaleihin ja
sairaaloihin.
Eaton Power Quality toimittaa uusimpia

UPS-järjestelmiään akullisten mallien lisäk-
si myös superkondensaattoreilla varustet-
tuina. Wälkkilän mukaan kysyntä näyttää,
asennetaanko niitä tulevaisuudessa päivi-

tysten yhteydessä myös vanhempiin UPS-
järjestelmiin.

Eaton Power Quality Oy
PL 54, 02921 ESPOO
Puh. 09 452 66500
myynti@eaton.com
www.eaton.fi

Vuonna 2003 valmistuneeseen T1-sairaa-
laan ja vuonna 2012 valmistuneeseen T2-
sairaalaan on siirretty toimintoja TYKSin
kantasairaalan vanhemmista osista. T3-uu-
disrakennus korvaa vuonna 1968 valmistu-
neen U-rakennuksen, josta siirrettävät toi-
minnot ovat lasten ja nuorten sairauksien
hoito, naistentautien hoito ja synnytykset,
korva-, nenä- ja kurkkusairauksien hoito
sekä suu- ja leukasairauksien hoito. Lisäksi
uudisrakennukseen tulee tiloja sairaanhoi-
dollisille tukipalveluille.
- T3-sairaalan rakennustyöt alkavat tänä

syksynä ja rakennuksen suunniteltu val-
mistumisaika on vuonna 2020. U-sairaala
tullaan todennäköisesti purkamaan uuden
sairaalarakennuksen valmistuttua, eikä sen
paikalle ei ole tässä vaiheessa suunnitteil-
la uudisrakentamista, Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin teknillinen johtaja Juha
Rantasalo toteaa.
Yhtä aikaa T3-sairaalan kanssa TYKSin

alueelle rakennetaan Medisiina D -raken-

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
teknillinen johtaja Juha Rantasalo:

T-sairaalahankkeen
viimeisen vaiheen
toteutus alkaa
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T-sairaalahankkeen
viimeisen vaiheen eli Turun yliopistollisen keskussairaalan
T3-sairaalan rakentaminen alkaa tämän vuoden aikana.

nusta, johon tulee tiloja opetus-
ta, tutkimusta ja diagnostiikkaa
varten. Sairaanhoitopiiri tulee
olemaan yksi syksyllä 2018 val-
mistuvan, Suomen Yliopisto-
kiinteistöt Oy:n rakennuttaman
rakennuksen vuokralaisista.
Varsinais-Suomen sairaanhoi-

topiirillä oli vireillä uudisraken-
nusprojekti Salon aluesairaalassa,
mutta tämän projektin luonne
on muuttunut. Tämän vuoden
aikana on tarkoitus selvittää,
mitä toimintoja Salon aluesai-
raalassa tulee jatkossa olemaan.
Selvityksen perusteella sairaan-
hoitopiiri päättää, millaisia pe-
ruskorjaushankkeita sairaalan
toiminta edellyttää. Peruskorjaus on tarkoi-
tus käynnistää vuoden 2017 aikana.

Jatkuu sivulla 34...
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Elcon Solutions toimittaa asiakkailleen sekä
yksittäisiä teholähteitä että järjestelmäratkai-
suja. Valikoimaan kuuluvat esimerkiksi akus-
tot, vaihtosuuntimet, varavoimakoneet, polt-
tokennot, aurinkopaneelit, varmennuskontit
ja UPS-järjestelmät.
- Emme tarjoa asiakkaillemme vain stan-

dardiratkaisuja, vaan mitoitamme, suunnit-
telemme ja valmistamme jokaisen laitteen tai
järjestelmän projektikohtaisesti. Koska emme
ole sidottuja tiettyihin päämiehiin, voimme
valita kuhunkin sovellukseen sellaiset kompo-
nentit, joilla aikaansaadaan optimoitu ratkai-
su. VTT:n kanssa kehittämämme elinkaarilas-
kentatyökalun avulla voimme vertailla eri to-
teutusvaihtoehtoja ja valita yhdessä asiakkaan
kanssa sopivimman ratkaisun, toimitusjohtaja
Kari Frankenhaeuser sanoo.
Elcon Solutionsin palvelutarjontaan kuulu-

vat asennus-, käyttöönotto- ja käyttökoulutus-
palvelut. Yhteistyö voi sisältää lisäksi erilaisia
käytönaikaisia tuki-, mittaus- ja etävalvonta-
palveluja, koska periaatteena on kokonaiselin-
kaaren hallinta.

Varmennetun sähkön-
syötön asiantuntija

Sairaalan - kuten koko yhteiskunnan - on toimittava, vaikka sähköverkossa olisi
ongelmia. kotimainen kasvuyritys Elcon Solutions Oy toimittaa laadukkaita ratkaisuja
sähkönsyötön varmentamiseen.

Elcon Solutions on toimittanut ratkaisuja
sähkönsyötön varmistamiseen esimerkiksi
teollisuudelle, sähkölaitoksille ja sairaaloille.
Yritys toimittaa tuotteita maailmanlaajuisesti.
- Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas ja

pitkä asiakassuhde. Tähän tavoitteeseen pää-
semme tarjoamalla korkeatasoista osaamis-
ta ja laadukkaita, asiakaslähtöisiä ratkaisuja,
joissa otetaan huomioon myös kestävä kehi-
tys. Jokainen asiakas on meillä tärkeä, joten
reagoimme nopeasti yhteydenottoihin. Näillä
periaatteilla yrityksemme on kasvanut joka
vuosi, Frankenhaeuser toteaa.

Elcon Solutions Oy
Prosessitie 6, 21530 PAIMIO
Puh. 02 512 3100
elcon@elcon.fi, www.elcon.fi

- Suoritamme paineilman ja kaasujen vuo-
tomittauksia ultraäänilaitteiston avulla toi-
mintaa keskeyttämättä. Lisäksi palvelutar-
jontaamme kuuluvat erilaisten tilojen tii-
veystarkastukset sekä lämpökuvaukset ja
sähkötarkastukset. Voimme myös korjata
lämpökuvauksissa ja sähkötarkastuksissa
havaitut sähköviat, koska meillä on säh-
köurakointioikeudet, toimitusjohtaja Esko
Ryöppönen kertoo.
Monipuolisen osaamisensa ansiosta ND

Testaus on hyvä yhteistyökumppani teolli-
suuslaitoksille ja sairaaloille, joissa toimin-
nan on jatkuttava keskeytyksettä. Säännöl-
lisillä tarkastuksilla voidaan välttyä turvalli-
suusriskeiltä sekä odottamattomilta käyttö-
katkoksilta ja lisäkustannuksilta.
Sairaaloissa ND Testauksen erikoisosaa-

misalueena on sairaalakaasuputkistojen
määräaikaistarkastusten kuuluvien tarkas-
tuksien tekeminen. Määräysten mukainen

Ilma- tai kaasuvuoto prosessijärjestelmässä voi olla merkittävä
riskitekijä. ND Testaus Oy tekee vuotomittaukset nykyaikaisilla
menetelmillä ja korkealla ammattitaidolla.

tarkastusväli on neljä vuotta.
- Läpikäymme sairaalakaasuputkistot

piirustusten mukaan. Etsimme mahdolliset
vuotokohdat ja tarkastamme myös palo-
katkot, vuotovirrat ja maadoitukset. Asia-
kas saa tarkastuksesta kirjallisen raportin,
Ryöppönen sanoo.
ND Testaus käyttää sairaalakaasuputkis-

tojen tarkastamisessa ultraäänimittausta,
kaasunhaistajaa ja vuotonestettä. Putkiston
seinämäpaksuus selvitetään pistokokeilla
paksuusmittarin avulla.
ND Testauksen palveluja ovat hyödyntä-

neet sairaaloissaan esimerkiksi Varsinais-
Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit.

ND Testaus Oy
Ylitalontie 2, 21110 NAANTALI
Puh. 040 565 3629, 040 540 7494
info@ndtestaus.fi
www.ndtestaus.fi

ND Testaus
tekee
sairaalakaasu-
putkistojen
tarkastukset

Gravicon Sairaalatekniikan päivillä
Gravicon on mukana Sairaalatekniikan päivillä Granlundin
osastolla 50.
- Kehitysjohtajamme Tomi Henttinen pitää torstaina 11.2. kel-
lo 9.30 - 10.00 esityksen aiheesta ”Tietomallit suunnittelussa
ja ylläpidossa”. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Modelspa-
ceen ja tapaamaan graviconilaisia!

- Modelspacella on mahdollista tehdä helposti koko aineistoa
kattavia ominaisuushakuja, monimuutoksia useammalle tilalle
kerrallaan ja tuoda tietomallista tilatietoa, avainasiakaspäällik-
kö Anna-Riitta Kallinen Gravicon Oy:stä sanoo.

Tilavaatimustieto on helppo viedä
ja hallita Modelspacen kautta
Hankkeissa on monesti lähtöaineistona erinäisiä Excel-tiedos-
toja, jotka on mahdollista siirtää tietosisällöltään automaatti-
sesti Modelspaceen tila- ja huonekorttien pohjatiedoiksi. Esi-
merkiksi alkuvaiheessa kerätty tilatieto on mahdollista siirtää
hankkeen jatkokäyttöön Modelspaceen helposti automatiikalla.
Samalla on mahdollista tehdä muutoksia korttien nimikkeis-
töön ja mahdollistaa suunnittelun tiedontarvetta tukevien tar-
kempien ominaisuushakujen tekemistä nimikesisältöjen kautta.
Korttien rakennetta voidaan muokata myös hankkeen ede-
tessä, jos havaitaan, että tarvitaan lisäyksiä tai muokkausta
tietojen keräämiseksi. Ominaisuushakutoiminnolla voidaan
hakea esimerkiksi tilat, joissa on sairaalakaasuja tai vaikkapa
putkiposti. Monipuoliset raportointimahdollisuudet helpotta-
vat suunnittelijoiden ja hankkeen eri osapuolien tarvitsemien
tietojen löytymistä.
- Sairaalahankkeet ovat myös tietomallihankkeita. Models-

pacessa on luonnollisesti mahdollista hakea tilatietoja tieto-
mallien kautta. Näin voidaan verrata tilaohjelman ja suunni-
telmien kehittymistä hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa
koko suunnitteluprosessin ajan. Tietomallista tulevaa tietoa
voidaan hyödyntää myös vuokrajyvitysten laskemiseen Mo-
delspacen tilatekijät-osuudella. Graviconilla on pitkä kokemus
tietomallikoordinoinnista ja yritys on mukana monessa isoissa
rakennushankkeessa tietomalli-asiantuntijana, Kallinen kertoo.
Uusimpia Modelspacen sairaalakohteiden projekteja ovat

Turussa Medisiina D ja T3-sairaala.

Sairaalahankkeiden tilavaatimukset
hallintaan Modelspacella

n Modelspace-ohjelmistoperheessä on kolme päämoduulia:
tila, hankejohtaminen ja investointisuunnittelu. Modelspa-
ce-moduulit toimivat selaimen kautta, joten ohjelmistoasen-
nuksia ei tarvita eikä käyttäjien määrälle ole rajoituksia.

Modelspacea käyttämällä siirrytään lukuisien erillisten Excel-tiedostojen sijaan keskitettyyn
tilavaatimusten keräämiseen ja hallintaan. Tiedot ovat yhdessä paikassa, aina ajan tasalla ja
samassa formaatissa, joten tietojen hallinta ja tarvittavien raporttien tekeminen on helppoa.

n Gravicon Oy on vuodesta 1990 toiminut rakennusalan IT-
konsultointiin ja erityisesti tietomallintamiseen erikoistunut
konsulttitoimisto. Toimisto on toiminut tietomallikonsultti-
na useissa vaativissa rakennushankkeissa. Lisäksi toimisto on
tehnyt sekä hankekohtaisia ohjelmasovelluksia, että yleisesti
tietomallien hyödyntämiseen liittyvää ohjelmistokehitystä.
Graviconin vahvuuksia ovat ohjelmisto-osaaminen, val-

mius hankekohtaiseen järjestelmä- ja ohjelmistoräätälöin-
tiin sekä tietämys tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin
vaatimuksista ja mahdollisuuksista niin arkkitehtisuunnit-
telun kuin tilaajankin näkökulmasta.

Gravicon Oy
www.gravicon.fi
info.modelspace.fi

Anna-Riitta Kallinen
Puh. 040 770 9799
anna-riitta.kallinen@gravicon.fi

Pauli Jantunen
Puh. 050 38 33 789
pauli.jantunen@gravicon.fi

Tilojen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.

Hankkeen tehtävien määrittely ja ohjaus.

Investointiesitysten ja salkkujen hallinta.
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Suomalainen iLOQ Oy toi vuonna 2008 markkinoille maa-
ilman ainoan digitaalisen lukitusjärjestelmän, joka tuottaa
tarvitsemansa energian avaimen työntöliikkeestä. Sähkö-
kaapeleita tai paristoja ei tarvita, joten järjestelmä on eko-
loginen ja elinkaarikustannuksiltaan edullinen.
Sekä oviin että kalusteisiin sopiva patentoitu iLOQ S10

-lukitusjärjestelmä nostaa kulkuoikeuksien hallinnan ja
lukitusturvallisuuden uudelle tasolle. Lukkojen muutos
digitaalisiksi on nopeaa ja helppoa, koska lukkopesä käy
suoraan nykyaikaisiin lukkorunkoihin.

Sopii erinomaisesti sairaalaan
Vahvaan digitaaliseen tunnistukseen perustuva iLOQ S10
-lukitusjärjestelmä soveltuu erinomaisesti sairaalaan.
- Sairaalassa saattaa olla erilaisia lukkoja eri aikakausil-

ta, ja tällöin myös erilaisia avaimia on paljon. Ongelmana
saattaa olla myös se, että kaikkia lukkoja ei voida sarjoittaa
samalle avaimelle, koska mekaanisessa lukitusjärjestelmässä
sarjoitusavaruus on pieni. Nämä ongelmat poistuvat, kun
siirrytään iLOQ S10 -järjestelmään. Yksi avain sopii tar-
vittaessa vaikka kaikkiin lukkoihin, myyntipäällikkö Anssi
Pukari sanoo.
iLOQ S10 -järjestelmässä avainten ja lukkojen hallinta

tapahtuu reaaliaikaisella ohjelmistolla, joten pääkäyttäjä
voi toteuttaa kulkuoikeuksien määritykset ja määrityksissä
tapahtuvat muutokset helposti. Kadonnut avain ei aiheuta
turvallisuusriskiä, koska se voidaan poistaa järjestelmästä
nopeasti ja edullisesti tekemättä muille avaimille tai lukoille
mitään.
Pukari huomauttaa, että iLOQ S10 -järjestelmä on erit-

täin käyttökelpoinen lääkehuoneiden ja -kaappien ovissa.
Järjestelmän lokitiedoista voidaan tarkastaa, kenen avaimel-

Digitaalista turvaa ja joustavuutta
sairaaloiden lukitukseen
Iso avainnippu vai yksi älykäs iLOQ-avain räätälöidyillä pääsyoikeuksilla?

la ovi on avattu. Palautteen mukaan järjestelmän käyttöön-
otto on pienentänyt lääkehävikkiä.

Aina kun tarvitaan
uudenaikainen lukitusjärjestelmä
- iLOQ S10 -järjestelmä sopii kaikkiin kohteisiin, joissa
halutaan korvata perinteinen mekaaninen sarjalukosto
tai paristovoimainen lukitusratkaisu uudenaikaisemmal-
la, turvallisemmalla ja helpommin hallittavalla ratkaisulla.
Lukitusjärjestelmäämme on asennettu sairaaloiden lisäksi
esimerkiksi asuinrakennuksiin sekä kouluihin, terveyskes-
kuksiin ja muihin julkisiin kohteisiin. iLOQ-avain löytyy jo
yli 600 000 ihmisen taskusta, Pukari toteaa.
Lukuisista sairaala-asennuksista esimerkkejä ovat Kuopi-

on yliopistollisen keskussairaala, Seinäjoen keskussairaala,
Satakunnan keskussairaalan Lasten- ja naistentalo sekä Ou-
lun yliopistollisen sairaala.

iLOQ Oy
Yrttipellontie 10
90230 OULU
Puh. 040 317 0200
info@iloq.com
www.iloq.com

Avack toimittaa laite- ja ohjelmistoratkaisuja
kokonaisviestintään sekä julkiselle että yksi-
tyiselle sektorille. Yritys suunnittee laadukkaat
viestintäratkaisut myös terveydenhuollon tar-
peisiin. Toteutuksessa voidaan samalla infor-
maationäytöllä esittää hätätilanteen vaatima
hälytysinformaatio, antaa tarvittaessa kuulu-
tuksia ja vaikka näyttää hoitajakutsut osassa
näyttöpintaa.
- Laajan osaamisemme ansiosta pystymme

räätälöimään asiakaskohtaisia viestintäratkai-
suja. Kokonaisuus toimii kitkattomasti ilman
turhia päällekkäisyyksiä, kun sama toimitta-
ja huolehtii kaikkien viestinnän osa-alueiden
järjestelmätoimituksista. Järjestelmien päivitys
on helppoa muutosten tapahtuessa, toimitus-
johtaja Tapani Kivini toteaa.
Kivini korostaa, että uudenaikaisilla viestin-

täratkaisuilla säästetään henkilöstöresursseja
ja tehostetaan organisaation toimintaa. Hyvä
esimerkki tästä ovat muuttuvaa tietoa asiak-

Moni yritys mainostaa tarjoavansa täyttä palvelua viestintäratkaisujen
alalla. Avack Oy:n kohdalla tämä pitää oikeasti paikkansa.

kaille/potilaille välittävät digitaaliset infor-
maationäytöt, joiden ansiosta henkilökunnan
aika ei kulu samoihin kysymyksiin vastaami-
seen kerta kerran jälkeen.
Palvelimelle asennettavat järjestelmät käyt-

tävät olemassa olevia laite- ja tiedonsiirtorat-
kaisuja, joten järjestelmän käyttöönotto on
nopeaa ja helppoa. Kokonaisvaltaiseen pal-
velutarjontaan kuuluvat suunnittelu-, konsul-
tointi-, asennus-, käyttökoulutus-, ylläpito- ja
tekniset tukipalvelut.

Avack Oy
Opiskelijankatu 5, 33720 TAMPERE
Puh. 03 358 0800
info@avack.fi
www.avack.fi

Oikeasti osaava
viestintäratkaisujen
toimittaja
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Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin teknillinen
johtaja Juha Rantasalo:

Ajankohtaisista peruskorjaus-
hankkeista Rantasalo mainitsee
viime vuoden lopussa valmistu-
neen saneerauksen, jossa sanee-
rattiin TYKSin A-sairaalan A- ja
D-osan tiloja uusille toiminnoil-
le. D-osan saneerausta jatketaan
tänä vuonna ja ensi vuonna siir-
rytään sairaalan C-osaan.
- Uudis- ja korjausrakennus-

hankkeilla luomme puitteita ny-
kyaikaiselle, tehokkaalle sairaa-
latoiminnalle. Sairaalan henki-
lökunta on mukana hankkeiden
suunnittelussa, koska he tuovat
parasta mahdollista käytännön
tietoa käyttöönsä tulevien tilo-
jen, Rantasalo mainitsee.

Rakentaminen ja ylläpito esillä
Sairaalatekniikan päivillä
Sairaalarakentamiseen ja sairaalarakennus-
ten ylläpitoon liittyviä asioita käsitellään
laajasti Suomen Sairaalatekniikan Yhdistyk-
sen järjestämillä Sairaalatekniikan päivillä
Kuopiossa. Esillä ovat esimerkiksi raken-
tamisen laadunvarmistus sekä tietomallien
käyttö suunnittelussa ja ylläpidossa.

- Uudis- ja korjausrakentaminen ja ra-
kennusten ylläpito ovat suuria menoeriä
sairaanhoitopiireille ja sen takia aina ajan-
kohtaisia aiheita. Olemme pyrkineet valit-
semaan Sairaalatekniikan päiville mielen-
kiintoisia luentoaiheita monipuolisesti pai-
nottuen sairaalatekniikan perusinfran aihei-
siin, Suomen Sairaalatekniikan Yhdistyksen
puheenjohtajana toimiva Rantasalo sanoo.

Näköislehti verkossa:
www.suomiviesti.fi
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Insteam Oy tarjoaa turvallisuutta, käytettävyyttä ja
toimintavarmuutta edistäviä tarkastuspalveluja sekä
laadunvarmistukseen liittyviä arviointipalveluja eri
teollisuudenaloille ja julkishallinnolle. Sairaala on
yritykselle tuttu toimintaympäristö.

Kotimaista osaamista
tarkastuspalveluihin

Insteamin tarkastuspalvelut sisältävät esi-
merkiksi painelaitteiden, putkistojen ja säi-
liöiden lakisääteiset tarkastukset. Palvelutar-
jontaan kuuluvat myös toimialaan liittyvät
koulutuspalvelut. Yritys aloitti toimintansa
vuonna 2010, mutta avainhenkilöillä on pit-
kä kokemus alalta.
- FINAS-akkreditoitu, Turvallisuus- ja ke-

mikaaliviraston sekä työ- ja elinkeinominis-
teriön hyväksymä tarkastus- ja laadunvar-
mistuspalveluja tarjoava yrityksemme on
lisäksi ilmoitettu eurooppalainen tarkas-
tuslaitos uusien painelaitteiden valmistuk-
sen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa,
tekninen johtajaMarko Ketalamainitsee.
Täysin kotimaisessa omistuksessa oleva

Insteam tarjoaa tarkastuspalveluja Etelä-,
Länsi-, Itä- ja Keski-Suomessa. Laadun-
varmistuspalveluissa toimialueena on koko
Suomi. Yrityksellä on toimipaikat Vantaalla,
Kotkassa, Turussa, Kuopiossa ja Harjaval-
lassa.

Joustavaa tarkastuspalvelua sairaaloille
Suurin osa Insteamin tarkastuspalvelujen

käyttäjistä on teollisuusyrityksiä, mutta
myös sairaala on Insteamille tuttu toimin-
taympäristö. Esimerkiksi Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri on ollut Insteamin asiak-
kaana yrityksen alkuajoista saakka.
- Olemme tehneet sairaaloissa painelait-

teiden kuten autoklaavien ja paineilmasäi-
liöiden tarkastuksia sekä happiputkistojen
tarkastuksia. Lisäksi olemme järjestäneet
koulutusta sairaaloiden henkilökunnalle,
Ketala kertoo.
Ketalan mukaan sairaala eroa työkohtee-

na jonkin verran teollisuuskohteesta. Työ-
menetelmät ovat käytännössä samat, mut-
ta sairaalassa on otettava huomioon tiukat
hygieniavaatimukset. Lisäksi tarkastusten
aiheuttamien käyttökatkosten on oltava
mahdollisimman lyhyitä ja tarkastustöiden
aikataulu on sovitettava tarkasti sairaalan
aikatauluun. Sairaalan tekninen henkilöstö
on yleensä valmistellut tarkastukset hyvin,
mikä nopeuttaa tarkastusten tekemistä.
- Pystymme palvelemaan sairaala-asiak-

kaita asiakaslähtöisesti ja joustavasti. Kor-
kean ammattitaidon ansiosta tarkastukset

tapahtuvat nopeasti ja laadukkaasti. Toi-
mintamme on myös kustannustehokasta.

Insteam Oy
Verkatehtaankatu 4
20100 TURKU
Puh. 020 734 1810
info@insteam.fi
www.insteam.fi

Lääkkeellinen paineilma on
sairaalan toiminnan kannalta
elintärkeä kaasu. Oy Atlas Copco
Kompressorit Ab on ollut
Suomen johtava paineilma
laitteiden ja paineilman kokonais
ratkaisujen toimittaja jo vuosi
kymmenten ajan.

Lääkkeellistä paineilmaa käytetään sairaa-
lassa moneen tarkoitukseen. Hengitysil-
mana lääkkeellistä paineilmaa käytetään
esimerkiksi anestesiassa, leikkaussaleissa
ja tehohoidossa. Koska kyseessä on elin-
toimintojen ylläpidon kannalta kriittinen
tuote, ovat sairaalassa käytettävää lääkkeel-
listä paineilmaa koskevat säädökset tiukat.
Määräyksiä on esimerkiksi lääkelaissa, ter-
veydenhuollon laitteita koskevassa laissa ja
Europeian Pharmacopoieiassa.
Itsetuotettu lääkkeellinen happi on tulos-

sa tuotelinjapäällikköMartti Raskinmu-
kaan vahvasti terveyskeskusympäristöön.
- Meillä on noin 20 happigeneraattoreista

kiinnostunutta terveyskeskusta, koska ge-
neraattorien avulla saavutettava kustannus-
säästö on merkittävä.

Saatavilla kaikki
paineilmaan liittyvä
Oy Atlas Copco Kompressorit Ab toimittaa
sairaaloille määräysten mukaisia paineilma-
laitteita ja paineilman kokonaisratkaisuja.
Laadukkaat, energiatehokkaat ja toiminta-
varmat paineilmalaitteistot yhdessä koko

Atlas Copco toimittaa
sairaaloiden paineilmaratkaisut

Suomen kattavan huoltoverkoston kanssa
takaavat varmuuden sekä lääkkeellisen il-
man että instrumentti-ilman tuotannossa.
- Toimitamme sairaalapaineilmajärjes-

telmiin täysin öljytöntä paineilmaa tuotta-
via kompressoreita, happipestyjä säiliöitä,
lääkkeellisen paineilman puhdistusyksiköi-
tä, alipainejärjestelmiä, anestesiakaasujen
poistojärjestelmiä ja happigeneraattoreita.
Tuotteisiimme kuuluvat myös lääkkeellisten
paineilmajärjestelmien etävalvontajärjestel-
mät, jotka takaavat nopean reagoinnin, jos
järjestelmässä havaitaan jotain normaalista
poikkeavaa, Rask kertoo.
Atlas Copcon huoltoverkostoon kuuluu

yli 40 huollon ammattilaista eri puolilla
Suomea. Asiakkaita palvelee myös päivys-

tyspuhelin ympäri vuorokauden.

Toimituksia esimerkiksi
KYSiin ja Jorviin
- Viimeisin tekemämme toimitus on käsit-
tänyt Kuopion yliopistollisen keskussairaa-
lan paineilmajärjestelmän, lääkkeellisen
paineilman ja instrumentti-ilman. Painete-
ho on jälleenmyyjän ominaisuudessa huo-
lehtinut kyseisestä KYSin urakasta. Kohta
käyttöönottovaiheessa olevaan Jorvin sai-
raalalaajennukseen liittyvän lääkkeellisen
paineilman toimituksen teimme yhteis-
työssä AGAn kanssa. Näiden lisäksi olem-
me tehneet lukuisia paineilmalaitteistotoi-
mituksia sairaaloihin eri puolille Suomen,
Rask mainitsee.

Atlas Copcolla on ympäri Suomen viisi
henkilöä auttamassa sairaaloita ja suun-
nittelutoimistoja sairaalakaasujen suunnit-
telussa sekä siinä, mitä laitteistojen osalta
sairaaloissa tulisi olla. Samalla neuvotellaan
myös tarjouksista.

Teksti: Oy Atlas Copco Kompressorit Ab

Oy Atlas Copco Kompressorit Ab
Tuotelinjapäällikkö Martti Rask
Puh. 0207 189 210
martti.rask@fi.atlascopco.com
www.atlascopco.com
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Sairaala-alueen keskelle sijoittu-
va rakennus E edustaa moder-
nia sairaala-arkkitehtuuria. Lo-
kakuussa valmistunut rakennus
erottuu julkisivumateriaaliensa
eli lasin ja vihreän betonin ansi-
osta ympäröivistä sairaalaraken-
nuksista. Myös sisätilojen suun-
nittelu eroaa monelta osin perin-
teisestä sairaalasuunnittelusta.
Rakennus E on parhaillaan

käyttöönottovaiheessa. Uudisra-
kennukseen sijoittuva munuais-
keskus kokoaa aiemmin erillään
sijainneet poliklinikan, vuode-
osaston ja dialyysitoiminnan sa-
maan yksikköön, mikä merkit-
see suurta parannusta munuais-

potilaiden hoidon käytännön järjestelyihin.
Uudisrakennuksessa on tilat myös infektio-
yksikölle eli infektiopoliklinikalle ja infek-
tiotautien vuodeosastolle. Infektioyksikkö
nopeuttaa infektiopotilaiden hoitoonpääsyä

ja tarjoaa nykyaikaiset tilat vakavienkin in-
fektiosairauksien hoitoon.
- Toimintojen hajanaisuuden lisäksi on-

gelmana oli tilojen vanhanaikaisuus ja heik-
ko kunto. Nyt munuaiskeskus ja infektiokes-
kus tarjoavat sekä potilaille että hoitohenki-
löstölle huomattavasti paremmat olosuhteet,
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin rakennutta-
japäällikköMatias Seini toteaa.

Uudistaminen etenee
Taysin uudistamishankkeen seuraavassa
vaiheessa eli Etupihahankkeessa rakenne-
taan keskussairaalan alueelle kolme uudis-
rakennusta ja maanalainen pysäköintihalli.
Rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä.
N-rakennus eli TAYS Sydänsairaala valmis-
tuu joulukuussa 2017. D- ja L-rakennukset
valmistuvat vuonna 2019. Keskussairaalan
etupihan alle rakennettavan 400-paikkaisen
pysäköintihallin valmistusajankohta on lo-
kakuu 2017.
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
rakennuttajapäällikkö Matias Seini:

Uudistamis-
ohjelmamme etenee
aikataulussa
Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman tavoitteena
on nykyvaatimusten mukaisten terveyspalvelujen takaaminen
kasvavalle väestölle. Ohjelman ensimmäinen vaihe eli E-rakennus on
valmistunut ja käynnissä on kolmen uudisrakennuksen ja maanalaisen
pysäköintihallin rakentaminen sairaala-alueelle.

Jatkuu sivulla 38...
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Roxtecin muuntojoustavat, paloturvalliset
läpivientiratkaisut tunnetaan jo hyvin Suo-
men sairaaloissa. Niitä käytetään tiivistys- ja
palokatkoratkaisuina kaapelien ja putkien
läpivienneissä esimerkiksi sähkö- ja atk-ti-
loissa, nousukuiluissa ja palo-osastoseinissä.
Aktiivisena tuotekehittäjänä tunnettu

Roxtec on tuonut taas markkinoille uu-
tuustuotteita, jotka vastaavat vaativan sai-
raalaympäristön vaatimuksia.

Uutta teknologiaamaanalaisten
kaapelien läpivienteihin
Myyntipäällikkö Teemu Nieminen Roxtec
Finland Oy:stä nostaa ensimmäisenä esille
uudenlaisen maanalaisten kaapelien suoja-
putkien läpivienteihin sopivan läpivientirat-
kaisun.
Maanalaisten kaapelien läpivienneissä on

yleisenä ongelmana kostean ilman pääsy si-
sälle rakennukseen kaapelien suojaputkien
kautta. Roxtec UG™ -läpivientiratkaisulla
saadaan tiivistettyä maanalaisten kaapelien
suojaputkien läpiviennit sekä vesi- että il-
matiiviisti, joten kostealla ilmalla ei ole suo-
raa väylää rakennukseen sisälle.
- Uudessa läpivientiratkaisussamme on

käytetty samaa modulaarista teknologiaa
kuin muissa Roxtecin tuotteissa, mutta tuo-

Roxtecilta taas uusia sairaaloihin
sopivia ratkaisuja
Roxtecin modulaariset läpivientiratkaisut soveltuvat kohteisiin,
joissa kaapelien ja putkien läpivienneiltä vaaditaan erityisen hyvää
tiiveyttä ja joissa läpivienteihin tehdään ajoittain muutoksia.
Roxtecin monipuolinen ratkaisuvalikoima on täydentynyt uutuus
tuotteilla, jotka soveltuvat erinomaisesti sairaalakäyttöön.

te on suunniteltu nimenomaan maanalaisiin
asennuksiin. Valmistusmateriaalit täyttävät
maanalaista käyttöä koskevat määräykset.

Ilma- ja kaasutiivis ratkaisu
ilman palokatkoa
Toisena uutena tuotteena Nieminen mai-
nitsee eristyshuoneisiin, puhdastiloihin ja
sairaala-apteekkeihin sopivan komposiitti-
läpivientikehyksen.
Ilma- ja kaasutiivis läpivientiratkaisu so-

veltuu käytettäväksi silloin, kun läpiviennil-
tä ei vaadita palokatko-ominaisuutta, mutta
sen on estettävä esimerkiksi hajujen pääsy
tilasta toiseen.

Oikea ratkaisu oikeaan paikkaan
Nieminen korostaa, että rakennuttajan ja
suunnittelijan on aina päätettävä yhteistyös-
sä, missä tiloissa tarvitaan muutosjoustavia
läpivientiratkaisuja. On myös mietittävä,
tarvitaanko läpivientiratkaisulta palokatko-
ominaisuutta vai riittääkö ilmatiiveys.
- Edullisin läpivientiratkaisu ei yleensä ole

paras vaihtoehto sen paremmin toiminnan
kuin kustannustehokkuuden suhteen. Mei-
dän tuotteillamme on ”paikattu” joissakin
kohteissa aikaisempia rakennusvirheitä jäl-
kikäteen

Roxtec Finland Oy
Kutomotie 6 B
00380 HELSINKI
Puh. 010 271 3600
info@fi.roxtec.com
www.roxtec.fi

Sterimat®homeilmanpuhdistaja
soveltuu käytettäväksi kaikissa
tiloissa, joissa on havaittu mikro
biperäisiä sisäilmaongelmia.
Sterimat antaa aikaa ongelmien
syiden perinpohjaiseen selvittämi
seen ja laadukkaan korjausratkaisun
suunnitteluun.

Sterimat neutraloi homeitiöt, bakteerit ja vi-
rukset UV-C-kammion läpi virtaavasta il-
masta. Monivaiheinen suodatus kerää ilmassa
olevat hiukkaset sekä suodattaa kaasumaiset
aineet.
- Puhdistusmenetelmässä yhdistyvät UV-C-

valoon perustuva neutralointi sekä esi-, aktii-
vihiili- ja hienosuodatus. UV-C-valoa käyte-
tään muissakin vastaavissa laitteissa, mutta
Sterimatissa UV-C-valokammion muotoilu
takaa riittävän valonvoimakkuuden ja riittä-
vän pitkän altistusajan, myyntijohtajaMika
IivonenMecastep Oy:stä sanoo.
Sterimat-laitteet tulivat markkinoille vuon-

na 2009. Sen jälkeen niitä on käytetty esimer-
kiksi lukuisissa kouluissa, päiväkodeissa, ter-
veysasemilla ja sairaaloissa. Asiakaspalaute on
kertonut laitteiden hyödyistä, mutta Sterimatia
on myös tutkittu hyvin tuloksin Itä-Suomen
yliopiston ympäristötieteen laitoksella.
- Olemme niin varmoja Sterimatin toimi-

vuudesta, että annamme laitteen julkiselle
sektorille ja yrityksille maksuttomaan koe-
käyttöön. Jos laite lunastaa lupaukset ja asia-
kas päättää ottaa sen käyttöön, teemme vuok-
rasopimuksen. Kuukausivuokra sisältää suo-
dattimien vaihdon ja muun ylläpidon, joten
laitteen käyttö on asiakkaalle todella helppoa.

Sterimat antaa aikaa
sisäilmaongelman ratkaisuun

Iivonen huomauttaa, että saatavilla on myös
Sterimat Ilmari, joka on tarkoitettu hajujen ja
pienhiukkasten poistoon. Laite poistaa aktii-
vihiili- ja HEPA-suodatuksen avulla huoneil-
masta esimerkiksi rakennusmateriaaleista
aiheutuvat VOC-kaasut sekä siite- ja tekstii-
lipölyn.
Sterimat on lahtelaisen Mecastep Oy:n re-

kisteröimä tuotemerkki. Suomalaiseen kek-
sintöön pohjautuvat laitteet valmistetaan
Suomessa.

Päijät-Hämeessä hyviä kokemuksia
Sterimat-laitteita on käytetty useissa Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kiinteis-
töissä, joissa on ilmennyt sisäilmaongelmia.

- Olemme sijoittaneet muutaman vuoden
aikana laitteita tarpeen mukaan toimistotiloi-
hin, hammaslääkäreiden vastaanottotiloihin,
hoitohuoneisiin ja lääkäreiden lepohuoneisiin,
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän
työsuojeluvaltuutettu Juha Suhonen toteaa.
Laitteilla on turvattu työntekijöiden hy-

vinvointi siksi ajaksi, kun sisäilmaongelmien
syitä on selvitetty ja korjauksia suunniteltu.
Joissakin tapauksissa Sterimat-laitteet ovat
jopa mahdollistaneet työskentelyn tilassa
korjausten toteuttamisen aikana. Laitteita on
pidetty käytössä myös jonkin aikaa korjausten
valmistumisen jälkeen, jotta rakennustöiden
aiheuttama pöly ja rakennusmateriaalien aihe-
uttamat päästöt ovat poistuneet ja on voitu to-

deta korjausten todellinen vaikutus sisäilman
laatuun. Vuonna 2014 valmistuneessa Päijät-
Hämeen keskussairaalan uudessa siivessä on
käytetty Sterimat Ilmareita rakennusmate-
riaaleista aiheutuneiden VOC-yhdisteiden
poistossa.
Suhosen mukaan sosiaali- ja terveysyhty-

män kiinteistöissä oli kokeiltu muita ilman-
puhdistuslaitteita ennen Sterimat-laitteiden
käyttöönottoa. Jo Sterimat-laitteiden koekäy-
tön aikana henkilöstö havaitsi, että sisäilma
todellakin raikastui, ja sen ansiosta silmäoi-
reet, päänsärky, yskä ja väsymys sekä astma-
lääkityksen tarve vähenivät.
- Koska laitteista on ollut selkeää hyötyä,

aiomme jatkaa niiden käyttöä. Yhteistyö Me-
castepin kanssa on sujunut erinomaisesti. Eri-
tyisesti haluan mainita todella nopeat laitetoi-
mitukset.

Mecastep Oy
PL 13
15111 LAHTI
Puh. 045 346 3030
info@mecastep.fi
www.mecastep.fi
www.sterimat.fi
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Masterpipe Oy on vuonna 2012 perustettu
sukitusmenetelmällä toteutettaviin putki-
remontteihin erikoistunut yritys. Yritys on
nuori, mutta työntekijöillä on pitkä kokemus
sukituksesta.
- Kokemuksen, ammattitaidon ja työohjei-

den tarkan noudattamisen ansiosta pystymme
takaamaan korkealaatuisen lopputuloksen.
Sukituksella voidaan saneerata putkisto yhtä
kestäväksi kuin putket vaihtamalla, ja tämä ta-
pahtuu rakenteita rikkomatta, toimitusjohtaja
Tony Leivo toteaa.
Masterpipe käyttää menetelmää, jossa su-

kitussukka sujutetaan puhtaaksi rassatun vie-
märiputken sisälle ja kovetetaan joko kuuman
höyryn avulla tai aikakovetteisesti. Yrityksen
käyttämät Trelleborg-sukitussukat ovat VTT:n
testaamia. Erikoisvalmisteisten haaravahvik-
keiden ansiosta sukitus on yhtenäinen ja sa-
taprosenttisen tiivis myös putkien haarakoh-
dissa. Sukitussaneeraukseen kuuluu vanhojen
lattiakaivojen korvaaminen uusilla, haponkes-
tävästä teräksestä valmistetuilla kaivoilla.
Asunto-osakeyhtiöt ovat Masterpipen suu-

Sukitus-
saneeraus
sopii
sairaalaan
Sairaalassa tehtävä putkiremontti
on perinteisesti kallis, paljon
aikaa vievä ja väistötiloja vaativa
projekti. Viemäreiden sukitus
on kustannustehokas, nopea ja
sairaalan toimintoja mahdolli
simman vähän häiritsevä
vaihtoehto.

rin asiakasryhmä, mutta lisäksi työkohteina
on ollut esimerkiksi sairaaloita.
- Sairaala on erikoisosaamista vaativa koh-

de. Sukitustyö on sovitettava sairaalan ehtoi-
hin ja aikatauluihin ja sovitusta aikataulusta
on pidettävä kiinni tinkimättä. Työ on tehtävä
osastoidussa tilassa siististi ja puhtaasti.
Leivo huomauttaa, että sairaalassa voidaan

käyttää myös erikoissukkaa, joka kestää sai-
raalan viemäreissä kulkevat normaalista poik-
keavat nesteet ja kemikaalit.
Masterpipe on tehnyt viemärisukituksia

esimerkiksi Turun yliopistollisessa keskussai-
raalassa, Paimion sairaalassa ja Turunmaan
sairaalassa.

Masterpipe Oy
Viilaajantie 4 A, 06450 PORVOO
Puh. 010 219 5777
info@masterpipe.fi
www.masterpipe.fi

Muottipuristamalla valmistettavan LAMI-
oven rakenne on täysi saumaton eikä ovessa
ole liimaliitoksia. Valmistusmateriaalina on
lujitemuovi eli ovessa ei ole bakteerien kas-
vua edistäviä orgaanisia materiaaleja. Sileä
Gelgoat-pinta ei kerää epäpuhtauksia kos-
ketuksesta eikä ilmasta. Pintamateriaalilla
on M1-päästöluokitus.
CE-merkitty LAMI-ovi kestää hyvin kos-

teutta, puhdistuskemikaaleja ja iskuja. Ovi
on huoltovapaa, koska se ei kaipaa maala-
usta, lakkausta tai reunalistojen korjauslii-
mausta. Lujitemuovioven etuna on myös
keveys. LAMI-ovi painaa vain noin puolet
perinteisen laminaattioven painosta.
- LAMI-ovimallistossa on käynti-, heilu-

ri- ja liukuovia. Normaalien sisäovien lisäk-
si valmistamme palo-ovia luokkaan EI 60
saakka sekä röntgen- ja äänieristysovia. Val-
mistamme ovet mittatilaustyönä sekä uudis-
että saneerauskohteisiin. Värivalikoima on
suuri ja oviin voidaan asentaa ikkunat, kah-
vat, potkupellit ja muut varusteet toiveiden
mukaan. Karmien materiaalina voi olla joko
lujitemuovi, alumiini tai teräs, myyntipääl-
likkö Juhani Hannonen kertoo.
Muovilami Oy täyttää tänä vuonna 50

vuotta. Noin puolet yrityksen tuotannosta
menee nykyisin vientiin Euroopan ja Balti-
an maihin sekä Venäjälle. Muovilamilla on
markkinointia varten tytäryhtiöt Ruotsissa
ja Englannissa sekä myyntikonttori Venä-
jällä.

LAMI-lujitemuoviovi on hygieeninen
ja huoltovapaa sairaalaovi
Muovilami Oy:n valmistamat LAMI-lujitemuoviovet täyttävät sairaalaovien hygienia- ja kestävyysvaatimukset.

Päijät-Hämeen keskussairaalassa
jo pitkä kokemus LAMI-ovista
LAMI-ovia on asennettu useisiin sairaaloi-
hin Suomessa. Uusimpia referenssikohteita
ovat Keski-Suomen keskussairaala Jyväsky-
lässä, Satakunnan keskussairaala Porissa,
Pohjois-Karjalan keskussairaala Joensuussa
ja Espoon sairaala. Viimeisimpiä vientire-
ferenssejä on Karoliininen Instituutti Tuk-
holmassa.

Päijät-Hämeen keskussairaalaan Muo-
vilami on toimittanut väliovia 1980-luvul-
ta lähtien. Vuonna 1976 käyttöön otetussa
sairaalassa on korvattu tarpeen mukaan
esimerkiksi potilas-, toimisto- ja röntgen-
huoneiden alkuperäisiä ovia lujitemuovi-
silla käynti- ja liukuovilla. Viimeisimmät
oviasennukset tapahtuivat vuoden 2015
aikana uudisrakennus-, perusparannus- ja
muutoshankkeissa.

- Kokemuksemme lujitemuoviovista ovat
hyviä. Pintamateriaali tekee ovesta hygiee-
nisen ja helpon puhdistaa. Ovi kestää hy-
vin iskuja, ja jos kolhuja syntyy, ne pysty-
tään jopa paikkaamaan. Ääneneristys- ja
palonkesto-ominaisuudet laajentavat ovien
käyttömahdollisuuksia, sairaalainsinööri
KimmoMuukka toteaa.
Muukka huomauttaa, että ovia tilattaessa

on otettava huomioon tilojen käyttötarkoi-
tuksen mahdolliset muutokset tulevaisuu-
dessa. Sen vuoksi kannattaa tilata ovet vah-
vikkeilla, jotka mahdollistavat esimerkiksi
lukko- ja ovipumppuasennukset jälkikäteen.
- Yhteistyö Muovilamin kanssa on suju-

nut erittäin hyvin. Olemme saaneet tarvit-
tavaa opastusta ovien valintaan ja huoltoon.
Joskus olemme halunneet oveen ikkuna-
aukon jälkikäteen, ja sekin on onnistunut
hyvin Muovilamin neuvojen avulla.

Muovilami Oy
Yrittäjäntie 5, 63700 ÄHTÄRI
Puh. 0207 281 828
lamidoors@lamidoors.com
www.lamidoors.com

koitus on parantaa toiminnan te-
hokkuutta ja kohdistaa resursseja
paremmin. Tarkoitukseen pääs-
tään, kun toiminta uusissa tiloissa suun-
nitellaan huolella. Henkilöstön toiminnan
kehitystyöllä on tässä keskeinen rooli. Osal-
listuminen suunnittelun eri vaiheisiin hel-
pottaa myös heidän sitouttamistaan tulossa
oleviin muutoksiin.
- Toiminnallisten suunnitelmien teke-

minen on tärkeä osa uudistamisohjelmaa.
Sairaalan henkilöstö on aktiivisesti mukana
näiden suunnitelmien tekemisessä. Heidän
tietonsa ja kokemuksensa ovat erittäin tär-
keitä, kun halutaan saada toimintaprosessit
sujuvammiksi.
Tampereen yliopistollisen sairaalan uu-

distamisohjelmassa sairaalan henkilöstö
osallistuu sekä uudisrakennusten että pe-
ruskorjausten suunnitteluun. Suunnittelus-
sa käytetään esimerkiksi digitaalista mallin-
nusta, jotta henkilöstön on helppo tutustua
suunnitelmiin ja antaa palautetta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
rakennuttajapäällikkö Matias Seini:

- Tilan ja rakennusoikeuden puolesta
sairaala-alueelle mahtuu vielä tämänkin
jälkeen uudisrakennuksia. Sairaala-alue on
kehittynyt vuosikymmenten aikana paljon
ja oletettavasti tämä jatkuu edelleen. Uudis-
tamisohjelman linjaukset Etupihankkeen
jälkeen ovat kuitenkin pääosin vanhojen
rakennusten peruskorjausta, Seini sanoo.
- Uudistamishankkeen etenemisestä teh-

dään lopullinen päätös tämän tai ensi vuo-
den aikana. Sote-uudistus tuo keskustelui-
hin oman vaikutuksensa, mutta uskomme,
että Tampereen yliopistollisella sairaalalla
tulee olemaan jatkossakin vahva asema ter-
veydenhoitopalvelujen tuottajana. Vanhojen
tilojen elinkaari on tiensä päässä, joten niitä
täytyy joka tapauksessa uudistaa.

Henkilöstön tiedot ja
kokemus ovat tärkeä voimavara
Seini korostaa, että uudistamisohjelman
tavoitteena on aikaansaada isoja muutoksia
sairaalan toimintaan. Uusien tilojen päätar-
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Fidelix Oy:ssä tiedetään,
millainen rakennusautomaatio-
järjestelmä tarvitaan sairaalan
kaltaiseen rakennusautomaation
kannalta vaativaan ympäristöön.

- Rakennusautomaatiojärjestelmän tar-
koituksena on auttaa aikaansaamaan toi-
votunlainen sisäilmasto eli ilmanvaihto-,
lämpö- ja kosteusolosuhteet. Sairaalan jär-
jestelmätarpeet eivät ole verrattavissa suo-
raan asuin- tai toimistokiinteistöön, koska
sairaalassa sisäilmastoa koskevat vaatimuk-
set ovat huomattavasti tarkemmat. Esimer-
kiksi leikkaussaleissa ja eristystiloissa on
joskus hyvinkin tarkat vaatimukset läm-
pötilan, kosteuden, ilmanvaihtuvuuden ja/
tai ilmanpaineen suhteen. Hoidon onnis-
tumisen kannalta voi olla merkitystä, että
sisäilmasto-olosuhteet saadaan toimenpi-
teen kannalta oikeanlaisiksi, osastopäällik-
kö Antti Koskinen sanoo.

Helppokäyttöinen
verkkopohjainen järjestelmä
Fidelix-rakennusautomaatiojärjestelmä on
nykyaikainen työkalu talotekniikan ylläpi-
toon ja seurantaan. Se integroituu sairaalan
muihin järjestelmiin eli esimerkiksi turval-
lisuusjärjestelmiin. Järjestelmäintegraatio
on askel kohti älykästä rakennusta.
Koskinen korostaa, että vaikka puhu-

taankin nykyaikaisesta työkalusta, ei se
tarkoita vaikeaa käytettävyyttä. Taloteknii-
kan ylläpidosta vastaavan henkilöstön on
helpompi sitoutua rakennusautomaatiojär-

Nykyaikainen työkalu talotekniikan
ylläpitoon ja seurantaan

n Fidelix Oy on vuonna 2002 perus-
tettu voimakkaasti kasvava raken-
nusautomaatio- ja turvajärjestelmiä
kehittävä ja myyvä yritys. Yrityksen
pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja alue-
konttorit ovat Turussa, Tampereella,
Vaasassa, Kokkolassa, Kuopiossa,
Lahdessa, Jyväskylässä, Mikkelissä,
Porissa ja Oulussa. Fidelixin palve-
luksessa on noin 140 henkilöä.

oppivan talotekniikan ohja-
uksen, Koskinen huomauttaa.

Erikoistunut kokonaispalvelun osaaja
Koskinen toteaa, että laite- ja järjestelmä-
toimittajista tulee yhä suuremmassa määrin
palveluntoimittajia. Myös Fidelix on kehit-
tänyt toimintaansa entistä enemmän asia-
kaslähtöisen kokonaispalvelun suuntaan.
- Meillä on tiimi, joka on erikoistunut

sairaaloissa toteutettaviin projekteihin. Tii-
mimme on mielellään mukana rakennus-
projektissa heti suunnitteluvaiheesta alkaen.
Kokeneiden asiantuntijoidemme konsul-
tointiapu on monesti tarpeen talotekniikan
suunnittelijoille. Joskus suunnitelmiin täy-
tyy tehdä muutoksia vielä urakointivaihees-
sakin. Rakennuksen käyttöönoton jälkeen
voimme tarjota seurantapalveluja.
Fidelix on toteuttanut useita rakennusau-

tomaatiojärjestelmien toimituksia sairaaloi-
hin. Viimeisin referenssikohde on parhail-
laan rakenteilla oleva Espoon sairaala.

Fidelix Oy
info@fidelix.fi
Toimipaikkojen yhteystiedot:
www.fidelix.fi

jestelmän
käy t töön ,
k u n s e o n
helppokäyttöinen.
- Helppokäyttöi-

syyteen kuuluu myös jär-
jestelmän verkkopohjaisuus.
Rakennuksesta on helppo saada
kokonaisvaltainen kuva. Pitempiai-
kainen seurantatietojen kerääminen, ver-
tailu ja siirtäminen muihin järjestelmiin on
helppoa.
Edellä mainitut pitkäaikaisesti kerättävät

seurantatiedot ovat tärkeitä esimerkiksi py-
rittäessä optimaaliselle tasolle lämmityksen
ja ilmanvaihdon energiantehokkuudessa.
- Energiatehokkuuteen vaikuttaa sekin,

että rakennusautomaatiojärjestelmä pys-
tyy seuraamaan sääennusteita sekä sähkön
ja kaukolämmön hintatietoja. Tämä mah-
dollistaa entistä paremman adaptiivisen eli

- Kohteissa, joissa on tiukat hygieniavaati-
mukset, käytetään Future sarjan Clean -il-
manvaihtokoneita. Ne täyttävät tiukat kan-
sainväliset standardit niin rakenteen kuin
materiaalien suhteen, myyntipäällikkö
Matti Riskumäki kertoo.
Koja on toimittanut Future Clean -ko-

Puhtaasti energiatehokkaampi
Future Clean -ilmankäsittelykone
Koja Oy:n Future-ilmanvaihtokonesarja on markkinoiden laajin ja
joustavin ratkaisu puhtaan sisäilman tuottamiseen energiatehokkaas-
ti. Monipuolisesta konesarjasta löytyy mekaanisilta sekä lämpö- ja
virtausteknisiltä ominaisuuksiltaan ylivertainen ratkaisu kaikkiin
kohteisiin.

neita viime vuosina lukuisiin sairaalakoh-
teisiin. Niitä käytetään myös elintarvike- ja
elektroniikkateollisuudessa sekä laivoissa.
Laivojen lämpimissä ja kosteissa olosuh-
teissa korostuvat koneiden korroosionkes-
tävyys ja se, ettei koneissa ole esimerkiksi
sienikasvustolle otollisia pintoja.

Älykkäät ratkaisut helpottavat
rakentamisen prosesseja
Future-ilmanvaihtokonesarjassa on myös
helposti asennettava modulaarinen ilman-
vaihtokonesarja SmartAir, jossa automaatio
ja sähkönsyöttö on rakennettu valmiiksi ko-
neeseen. Tehtaalla koeajetun kokonaisuu-
den suorituskykyä ja energiatehokkuutta on
mahdollista seurata koneen omasta käyt-
töpaneelista tai verkon kautta kiinteistön
omasta tai ulkoistetusta valvomosta.

Mitoitusohjelma Future++ optimoi
elinkaarikustannuksia
Optimaalisessa konevalinnassa auttaa uusi
mitoitusohjelma Future++, joka on ladat-
tavissa internetistä osoitteesta www.koja.
fi/rakennukset. Ohjelmalla voidaan simu-
loida monenlaisia ratkaisuja toivotun si-
säilmaston luomiseksi. Lisäksi mukana on
LCC-elinkaarilaskentapalvelu, jolla voidaan
tarkentaa valitun konekokonaisuuden elin-
kaaren mittaiset kustannukset.
- LCC-elinkaarilaskennalla on helppo

vertailla esimerkiksi erilaisia ja erihintaisia
investointiratkaisuja. Muutaman tuhannen
euron lisäinvestointi saattaa tulla elinkaari-
kustannuksissa takaisin moninkertaisena.
Ohjelma sisältää uuden ekodirektiivin mu-
kaisen laskennan ja tulosteet, joiden avulla
voidaan todeta, täyttääkö valittu kone vuo-
sien 2016 ja 2018 tiukennetut vaatimukset.
Kun asiakas valitsee kotimaisen Koja Oy:n
valmistaman tuotteen, saa hän investoinnil-
leen parhaan mahdollisen vastineen pitkälle
tulevaisuuteen, Riskumäki sanoo.

Laatua yli 80 vuoden kokemuksella
Koja on suomalainen perheyritys, joka ke-
hittää ja valmistaa ilmastointi- ja ilmankä-
sittelyratkaisuja sekä puhaltamia eri käyttö-
tarkoituksiin. Joustavana ja innovatiivisena
yrityksenä se pystyy toteuttamaan erilaisten
prosessien yksityiskohtaisetkin vaatimukset
täyttävän ratkaisun. Koja panostaa laadun
ja asiakaslähtöisyyden lisäksi energiansääs-
töön ja -hallintaan.
Kojan tuotteiden kotimaisuusaste on kor-

kea. Jalasjärvellä sijaitsevassa tehtaassa työs-
kentelee 120 ammattilaista valmistuksen,
automatisoinnin ja sähköistyksen tehtävissä.

Koja Oy
www.koja.fi
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Massalattiapinnoite on hyvä vaihto
ehto perinteiselle lattiapäällysteelle,
kun halutaan saumaton, hygieeni
nen, kestävä, helposti hoidettava
ja sisäilman laatua edistävä lattia
ratkaisu. Nanten Oy on valmistanut
kotimaisia lattiapinnoitusratkaisuja
jo yli 50 vuoden ajan.

Nantenin tuotevalikoima tarjoaa turvallisia ja
eri tiloja koskevat vaatimukset täyttäviä pin-
noitusmenetelmiä julkis- ja toimitilarakenta-
miseen. Tarjolla on myös ratkaisuja erityisen
vaativiin käyttöympäristöihin kuten puhdas-
tiloihin, laboratorioihin, leikkaussaleihin ja
EPA-tiloihin.
Nantenin pinnoitusratkaisut täyttävät latti-

an ulkonäölle, hygieniatasolle, puhdistettavuu-
delle sekä kulutuksen ja kemikaalien kestävyy-
delle asetetut vaatimukset sairaalan kaltaisissa
vaativissa kohteissa.
- Pinnoittamalla tehty lattia on pitkän käyt-

töiän, helpon huollettavuuden ja muunnelta-
vuuden ansiosta myös elinkaarikustannuksil-
taan edullinen. Lisäksi biopohjaisen pinnoit-
teiden käyttäminen on ekologinen valinta.
Tuotteiden hiilijalanjälki on huomattavasti
pienempi kuin perinteisesti käytettyjen muovi-
ja kumipohjaisten lattianpäällystysratkaisujen,
markkinointipäällikköHarry Taipola toteaa.

Sisäilman laatua edistäviä ratkaisuja
Lattiapinnoitteet kestävät alustan kosteutta
ja soveltuvat kiireisiin rakennusaikatauluihin
muovimattoja paremmin. Betonin alkalisuus
ja kosteus eivät vaikuta pinnoitteisiin eivät-

Ekologinen lattiapinnoite
on toimiva ja turvallinen valinta

Nantenin tuotteita on käytetty HUSLABin uudessa laboratoriokeskuksessa
esimerkiksi teknisten tilojen betonilattioiden pinnoittamisessa.

kä ne lisää VOC-emissioita. Pinnoitteet eivät
sisällä haitallisia pehmittimiä (DEHP) tai lii-
moja, jotka aiheuttavat kostuessaan terveydel-
le haitallisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja
mikrobikasvustoa. Tuotteissa ei ole liuottimia,
fenoleita tai raskasmetalleja.
Pinnoitteet kestävät sairaalaympäristöissä

käytettäviä voimakkaita pesukemikaaleja (pH
2 - 13), desinfiointiaineita (etanoli, isopropa-
noli) sekä kloorattuja liuoksia. Saumattomat
pinnat ovat hygieenisiä ja helppohoitoisia ei-

vätkä vaadi erikoisia pesuaineita, -työkaluja
tai -koneita.
- Massalattiapinnoite on turvallinen valin-

ta, joka omalta osaltaan varmistaa ja edistää
hyvän sisäilman laadun pysyvyyttä koko elin-
kaarensa ajan. Huoltokustannukset ovat lisäksi
alhaiset, koska huoltomaalaus tai uudelleen-
pinnoitus voidaan peruskorjauksessa tehdä
suoraan vanhalle pinnalle, Taipola sanoo.
Esimerkkinä sairaalaympäristöän sopivas-

ta tuotteesta Taipola nostaa Nanten SL CSM

-epoksipinnoitteen. Monikäyttöinen, sisäilman
laatua edistävä pinnoite on puhdastilasertifioi-
tu parhaaseen ISO 1 -luokkaan. Siitä ei irtoa
partikkeleita sisäilmaan ja se on biologisesti
resistiivinen eli estää bakteerien ja homeiden
kasvua. SL CSM on M1-päästöluokiteltu ja
täyttää myös tulevan eurooppalaisen sisäil-
mastandardin tiukimmat vaatimukset.

Pinnoituksia
Meilahden rakennuksissa
Nantenin valmistamia biopohjaisia innovatii-
visia massapinnoitteita on käytetty Meilahden
sairaala-alueella HUSLABin uudessa laborato-
riokeskuksessa ja peruskorjatussa Meilahden
potilastornissa esimerkiksi erilaisten huippu-
tekniikalla varustettujen tilojen sekä käytävien
pinnoittamisessa. Rakennuksissa pinnoitettiin
betonilattioita kotimaisilla Nanten-tuotteilla
noin 6 500 neliömetrin verran.

Nanten Oy
Teollisuustie 6
04300 TUUSULA
Puh. 09 274 7970
www.nanten.fi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
ri toimii 23 sairaalassa, joista monissa on
enemmän kuin yksi rakennus. Vanhin käy-
tössä oleva sairaalarakennus on rakennettu
1880-luvulla ja uusimmat rakennukset on
otettu käyttöön vuonna 2015.
Rakennuskanta täydentyy edelleen, koska

HUSilla on meneillään useita vuosia kestä-
vä mittava investointiohjelma. Suurimmat
uudisrakennushankkeet ovat Meilahteen
rakennettavat Traumakeskus-Syöpäkeskus
ja Uusi Lastensairaala. Traumakeskus-Syö-
päkeskuksen rakennustyöt alkavat vuonna
2018 ja sairaala on tarkoitus ottaa käyttöön
vuoden 2021 aikana. Uuden Lastensairaa-
lan rakennustyöt alkoivat vuonna 2014 ja
sairaala otetaan käyttöön vuonna 2017. Lä-
hivuosina toteutuu lisäksi useita pienempiä
uudisrakennusinvestointeja.
- Investointiohjelma sisältää myös run-

saasti peruskorjaushankkeita, koska moni
sairaalarakennus on sekä toiminnallisen

Rakennuttamispäällikkö
VesaVainiotalo, HUS-Kiinteistöt Oy:

Aktiivinen uudis- ja
korjausrakentaminen
jatkuu lähivuosina
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri investoi tulevina
vuosina sekä uudis että korjausrakentamiseen. Esimerkiksi
vuosina 2015  2018 investointeja on toimintasuunnitelman
mukaan 500 miljoonan euron verran.

että teknisen käyttöikänsä pääs-
sä ja vaatii laajoja korjauksia.
Esimerkiksi Jorvin sairaalaan
viime vuonna valmistunut lisä-
rakennus vapauttaa vanhasta sai-
raalarakennuksesta tiloja perus-
korjaukseen ja väistöihin. Myös
Jorvin sairaalan potilastornit on
peruskorjattava lähitulevaisuu-
dessa. Uuden Lastensairaalan
valmistuminen mahdollistaa
Lastenklinikan tilojen peruskor-
jauksen, rakennuttamispäällikkö
Vesa VainiotaloHUS-Kiinteistöt
Oy:stä kertoo.
Sekä uudisrakentamisessa että

peruskorjaamisessa tähdätään
nykyaikaisten, pitkälle tulevai-
suuteen palvelevien sairaalatilo-
jen aikaansaamiseen.
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Ajankohtaista:

Jäähdytyksen tarve on kasvanut viime vuo-
sina Puijon sairaalassa hoitolaitteiden tek-
nologian kehittymisen ja hoitotilojen si-
säilman lämpötilavaatimusten vuoksi. Tällä
hetkellä jäähdytys tuotetaan sairaalan ton-
tilla sähköllä hajautetusti kymmenien kiin-
teistökohtaisten laitteiden avulla.
- Kuopion Energian keskitetyllä kylmän

tuotannolla voisimme vähentää sähkön
käyttöä merkittävästi. Ratkaisulla on arvi-
oitu saavutettavan ajan myötä jopa kolmen
gigawattitunnin vähennys vuodessa, kun
koko sairaala saadaan liitettyä kaukokyl-
mään. Ratkaisu on siten myös ilmastopo-
liittisesti varsin vahvasti perusteltavissa. Li-
säksi meille on tärkeää, että kylmäenergian
tuotannosta vastaa yksi luotettava toimija,
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kiinteis-
töjohtajaMikko Hollmén kertoo.
Puijon sairaalan kaukojäähdytyksen tek-

Kuopion
yliopistollisen
sairaalan
kaukojäähdytyshanke
etenee
Kuopion yliopistollisen keskussairaalan pääsairaalan eli Puijon
sairaalan kaukojäähdytyshanke on edennyt siihen vaiheeseen, että
sekä PohjoisSavon sairaanhoitopiirin että Kuopion Energia Oy:n
hallitukset ovat hyväksyneet aiesopimuksen.

nisiä ratkaisuja ja kannattavuutta on selvi-
telty vuoden verran. Kaukokylmän tuotan-
nossa on tarkoitus käyttää Kallaveden vettä.
Jopa 80 prosenttia sairaalan jäähdytysener-
giatarpeesta katettaisiin Neulalahden sy-
vimmistä kohdista otetulla alle kymmenas-
teisella vedellä. Ennen lopulliseen sopimuk-
seen ja toteutumiseen etenemistä on saatava
ympäristölupa Kallaveden hyödyntämiselle
kylmän lähteenä, ja Kuopion Energia on ha-
kenut vesilain mukaista lupaa Itä-Suomen
aluehallintovirastolta.
Jos hanke etenee suunnitelmien mukaan,

rakennustyöt alkavat vuoden 2017 alussa ja
kaukokylmän tuotanto käynnistyy vuonna
2018. Kaukojäähdytys toimii kaikissa sai-
raalan rakennuksissa vuosina 2025 - 2030,
koska rakennuksia liitetään järjestelmään
sitä mukaa kun nykyiset jäähdytyslaitteet
tulevat elinkaarensa päähän.
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- Elementeillämme osastoivaan lasiseinään voidaan tehdä
kulmia, sen ulkonäköä voidaan muuttaa jakopuitteilla ja eri-
laisilla pinnoitusvaihtoehdoilla, eikä seinän pituudelle ole ra-
joitusta. Jos tilanjakajaksi halutaan käyttää pelkkää lasia, on
meillä tarjota osastoivaksi vaihtoehdoksi pystyprofiiliton lasi-
järjestelmä, jolla saadaan aikaiseksi valoisaa lasiseinää pelkällä
puukehällä, Markku Virtanen mainitsee.

Kenset Oy
Viljamaantie 2
16300 ORIMATTILA
Puh. 0400 496 301
markku.virtanen@kenset.fi
www.kenset.fi

Kenset Oy:n innovatiivinen toimitusjohtajaMarkku Virtanen
on toiminut yrittäjänä vuodesta 1989. Hänen vaimonsa Lilja
Virtanen tuli yritystoimintaan mukaan yhtiömuodon muutok-
sen myötä vuonna 1998. Vuosien varrella yrittäjille on muo-
dostunut selkeä tavoite kehittää liiketoimintaansa.
- Yrityksemme toimii haasteellisella alalla, sillä palolasis-

ta tehtyihin tuotteisiin kohdistuu paljon erikoisvaatimuksia.
Osastoivat palo-ovet ja -ikkunat ovat merkittävä turvallisuus-
tekijä, sillä oikeaoppisesti valmistettuina ja asennettuina ne ra-
joittavat tulipalon etenemistä ja samalla tulipalon aiheuttamaa
lämpösäteilyä jopa yli tunnin. Paloturvallisia ikkunoita, ovia ja
seinäelementtejä valmistavan yrityksen johtaminen edellyttää
järjestelmällisyyttä ja ymmärrystä omaa alaa ja asiakkaita koh-
taan, Lilja Virtanen toteaa.
- Lasin käyttö sisä- ja ulkoverhousrakentamisessa on koko

ajan lisääntynyt. Uudisrakentamisen lisäksi olemme toimit-
taneet tuotteitamme esimerkiksi Museoviraston valvomiin
erikoiskohteisiin kuten Mercator-pihaan Helsingissä. Valoau-
lan pyöreät pienit ikkunat ja kaarevat näyteikkunat osastoitiin
ikkuna- ja seinäelementeillämme EI60-paloluokkaan vanhaa
kunnioittaen.

Tuotekehitys olennainen osa toimintaa
Kysynnän tuomat haasteet ja uusien ratkaisujen etsiminen vaa-
tivat jatkuvaa tuotekehitystä. Tuotekehityksen tuloksena Ken-
setin päätuotteiksi ovat muodostuneet sisätilojen osastoivat
puu-palolasielementit eli KENSET 2000 FR® -tuotteet. Niitä
ovat osastoivat liukuovet kehäovena, puolilasilla tai umpiliu-

KENSET 2000FR® -uutuuksina osastoivat
puu-palolasi- ja umpiliukuovet
Orimattilalainen Kenset Oy on keskittynyt
puurakenteisten palolasielementtien kehit
tämiseen, tuottamiseen ja asentamiseen.
Yritys suunnittelee ja valmistaa sisätiloihin
ympäristöystävällisiä, osastoivia puupalo
lasiseiniä, ovia, liukuovia, pariovia ja
ikkunoita.

Jorvin sairaalassa seinä on toteutettu EI30-luokan
kiinteä/aukeava-ikkunoilla.

Jorvin sairaalaan asennettu EI30-luokan
ikkunallinen liukovi.

kuovena, sähköikkunat, järjestelmälasiseinät, kiinteät ja kiin-
teä/aukeava-ikkunat, yksittäiset palolasiovet sekä automaatti-
sena tai käsikäyttöisenä saatavat palolasipariovet.
- Tuotteitamme on käytössä esimerkiksi sairaaloissa, ter-

veyskeskuksissa, palvelutaloissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja
toimitiloissa ympäri Suomen. Viimeisimpiä kohteitamme ovat
esimerkiksi Äänekosken uusi terveyskeskus, Jorvin sairaala Es-
poossa ja Hyvinkään sairaala, Markku Virtanen kertoo.
Puu-lasiyhdistelmä on loistava osastointiratkaisu. Ulkonä-

öltään kaunis puu on ympäristöystävällinen ja helposti kier-
rätettävissä oleva materiaali, jonka käytön rakentamisessa on
todettu vähentävän hiilidioksidipäästöjä. Kensetillä on erimuo-
toisia ikkunoita ja seiniä aina 60 minuutin lämpösäteily- ja pa-
lonsuojaluokkaan EI60 ja ovia luokkaan EI45 asti.
Osastoiva järjestelmäseinä on helppo ja nopea asentaa, mikä

oleellisesti lyhentää työmaa-aikaa. Lasiseinät tuovat näköä ja
avaruutta tiloihin. Kun tarvitaan palonsuojaa, äänieristystä,
henkilöturvallisuutta tai niiden yhdistelmää, lasi on vaivaton,
näyttävä ratkaisu eikä tilan suunnittelussa tarvitse tinkiä.

Sairaaloissa ja muissa terveyden
huollon tiloissa potilaat tarvitsevat
lepoa ja yksityisyyttä. Työntekijöille
meluton ympäristö on työ ja potilas
turvallisuuden kannalta tärkeä.
Hyvällä akustiikkasuunnittelulla
päästään optimaalisen ääniympäristön
lisäksi kustannustehokkaaseen loppu
tulokseen.
- Terveydenhuollon tiloissa voi melutaso nousta helposti
häiritseväksi, sillä niissä suositaan usein kovia pintoja hy-
gieniavaatimusten takia. Niiden huono puoli on olematon
äänenvaimennus, akustiikkaratkaisuja toimittavan Ecopho-
nin terveydenhuollon tilojen konseptikehittäjä Jyrki Kilpi
kari sanoo.
Riittävä äänenvaimennus potilashuoneissa ja käytävillä

takaa potilaiden kaipaaman levon ja edesauttaa paranemis-
ta. Myös potilaiden yksityisyys on tärkeää. Vastaanotossa,
potilashuoneissa ja joskus myös käytävillä käsitellään poti-
laiden henkilökohtaisia asioita. Hyvällä akustiikalla estetään
keskusteluiden kantautuminen etäämmälle ja ulkopuolisten
korviin.
Rauhallisissa tiloissa henkilökunnan on mukavampi työs-

kennellä, stressi vähenee ja keskittymistä vaativista työteh-
tävistä suoriudutaan paremmin. Kilpikarin mukaan melut-
tomuus on myös potilasturvallisuustekijä, sillä hiljaisessa
ympäristössä riski virheisiin pienenee.

Hyvä akustiikka samalla
hinnalla kuin huono
Terveydenhuollon tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon kaikki käyttäjäryhmät ja luoda heille ääniympäristöl-
tään mahdollisimman optimaaliset tilat. Kun akustiikka-
suunnittelu otetaan osaksi projektia alusta lähtien, saadaan
paras ja kustannustehokkain lopputulos.

Rauhaa potilastyöhön ja paranemiseen

Satakunnan keskussairaalan uudessa Lasten- ja
naistentalossa on käytävissä ääntävaimentavat
Ecophon Meditec -sisäkatot ja seinillä Ecophon
Akusto -levyt, joissa on printattu kuvapinta.Näillä
ratkaisuilla saadaan äänen eteneminen käytävillä
mahdollisimman vähäiseksi.

Kuopion yliopistollisen keskussairaalan Kaarisairaalan
odotustiloissa on käytetty kattopinnoissa akustiikka-
levyinä Ecophon Focus Ds -tuotteita.Vaimentamalla
äänet saadaan odotustila rauhalliseksi.

- Akustiikkamateriaalit ovat huoneen pintamateriaaleja
ja suunnittelun yhteydessä ne saadaan integroitua osak-
si sisustusta. Hyvä akustiikka ei aiheuta lisäkustannuskia,
kunhan se huomioidaan suunnittelussa riittävän varhain,
Kilpikari toteaa.
Akustiikan korjaaminen onnistuu myös jälkikäteen, mut-

ta tämä tarkoittaa yleensä lisätyötä ja -kustannuksia.

Ympäristöystävällinen tulevaisuus
Perustrendi tällä hetkellä on kaiken tilankäytön ja raken-
tamisen ympäristöystävällisyys. Se ohjaa suunnittelua, ra-
kentamista ja materiaalivalintoja. Rakennuksen elinkaari on
oleellinen osa ympäristöystävällisyyttä. Terveydenhuollon
tilojen ääniympäristön osalta tämä tarkoittaa, että pintama-
teriaalien on kestettävä kulutusta, pesua ja jopa voimakasta
desinfiointia.
Oikeilla valinnoilla luodaan terveyttä edistävä ja rauhal-

linen ympäristö, jossa niin potilaat kuin henkilökuntakin
voivat hyvin.

Teksti: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Ecophon
SaintGobain Rakennustuotteet Oy
Strömberginkuja 2
00380 HELSINKI
Puh. 020 775 4900
palaute.ecophon@saintgobain.com
www.ecophon.fi
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Sekä potilaita että henkilökuntaa turvaavi-
en järjestelmien käyttö yleistyy koko ajan
hoitoalalla. Turvajärjestelmähankkeen
toteutus onnistuu parhaiten, kun yhteis-
työkumppanina on alan asiantuntija.

Stacon Oy :n toimitusjohtaja Kalevi
Hämäläinen toteaa, että oikein toteutettava
hoitoalan turvajärjestelmähanke alkaa aina
huolellisella ja riittävän laaja-alaisella tarve-
selvityksellä, joka koskee sekä potilaita, hen-
kilökuntaa että koko kiinteistöä.
- Turvajärjestelmähanke on ryhmätyötä.

Hyvin toteutettu selvitysvaihe, jossa on otettu
huomioon kaikki osa-alueet, antaa perustan
onnistuneelle investoinnille ja sitouttaa käyttä-
jiä. Hyvin tehty tarveselvitys on myös pohjana
hankkeen budjetoinnille.
Hämäläinen suosittelee hankinnassa käy-

tettäväksi neuvottelumenettelyä. Myös perin-
teistä kilpailutusta voidaan käyttää, jos tar-
veselvitystyö on tehty hyvin ja eri tekijöiden
painoarvot määritelty oikein.
- Kilpailutuksen ja hankintasopimuksen

tulisi kattaa kokonaisuus, vaikka hankinnan
toteutus/rahoitus jakaantuisikin usealle bud-
jettikaudelle. Tietoteknisten järjestelmien
voimakas kehitys on haasteellista hallita. Jos
hankinta-aika venyy liikaa eli käytännössä yli
viiteen vuoteen, tulee vaikeuksia.
Hämäläinen jatkaa, että ongelmien synnyn

kannalta pahin tilanne on se, jos turvallisuus-
järjestelmäkokonaisuudessa on eri toimittajilta
hankittuja ja eri ikäluokkaa edustavia järjes-
telmiä. Niiden käyttö, hallinta ja ylläpito on
haastavaa eivätkä ne välttämättä ole yhteen-

Asiantuntemusta
turvajärjestelmä-
hankkeeseen

sopivia keskenään.
Stacon on luotettava valinta yhteistyökump-

paniksi turvajärjestelmähankkeissa. Yhtiöllä
on yli 20-vuotinen kokemus sähkö-, tele- ja
turvatekniikan konsultointi- ja suunnittelu-
tehtäviin liittyvistä palveluista. Yrityksen pal-
velutarjonta kattaa hankkeen eri vaiheet han-
kesuunnittelusta käytön seurantaan.

Stacon Oy
Pukinmäenaukio 2, 00720 HELSINKI
Puh. 09 720 6660
stacon@stacon.fi, www.stacon.fi

Tietokoneen näytöllä olevien tietojen
suojaaminen asiattomalta katselulta on
tärkeä osa terveydenhuollon tietosuojaa.
3M Tietoturvasuojat helpottavat
”visuaalisen hakkeroinnin” estämistä
ja yksityisyyttä koskevien määräysten
noudattamista.

Tietoturvasuojien laajassa tuotevalikoimas-
sa on vaihtoehtoja erilaisia käyttötarkoituk-
sia ja eri näyttökokoja varten.
- Helposti näyttöön kiinnitettäviä tieto-

turvasuojia voidaan käyttää niin pöytäko-
neissa, kannettavissa tietokoneissa, table-
teissa kuin älypuhelimissa, joten niillä voi-
daan parantaa potilastietoturvallisuutta sekä
toimisto-, vastaanotto- , toimenpide- ja po-
tilashuoneissa että työpaikan ulkopuolella
työskenneltäessä. Uusimpia tuotteitamme
ovat kosketusnäytöllisiin kannettaviin tie-
tokoneisiin tarkoitetut tietoturvasuojat, tuo-
tepäällikköMikko Nieminen Suomen 3M
Oy:stä kertoo.
Tietoturvasuoja ei vaikuta millään taval-

la näkymään, kun laitteen käyttäjä katsoo
näyttöä suoraan edestäpäin. Suojan tarkoi-
tuksena on estää tietojen näkeminen sivulta
katsottaessa. Suojan mallista riippuen näyt-
tö näyttää sivusta katsottaessa joko mustalta
tai kullanväriseltä.
- Terveydenhuolto on yksi tärkeimmistä

kohderyhmistä, kun tarkastellaan tietotur-
vasuojien hyödyllisyyttä. Tietoturvasuojien
käyttö lisääntyykin kovaa vauhtia sekä jul-
kisessa että yksityisessä terveydenhuollossa.
3M Tietoturvasuojien käyttöä puoltaa myös
niiden hygieenisyys eli ne voidaan puhdis-
taa yleisimmillä terveydenhuollossa käytet-

Tiedot suojaan
asiattomilta katseilta

tävillä pesuaineilla, Nieminen sanoo.
Suomen 3M:n tuotevalikoimaan kuulu-

vat myös 3M Häikäisysuojat, jotka estävät
esimerkiksi tietokoneiden näyttöjen peili-
heijastumat.

Suomen 3MOY
Display Materials & Systems Division
Keilaranta 6
02150 ESPOO
Puh. 09 52 521
www.tietoturvasuojat.fi

UPS Tech Oy on erikoistunut virranvarmis-
tuksessa tarvittaviin laitteisiin ja niihin liitty-
viin palveluihin. Yritys on General Electricsin
partneri Suomessa eli tuotevalikoimaan kuu-
luvat GE:n UPS-laitteet. Valikoimassa ovat
myös akustot kaikkiin varasähköjärjestelmiin.
Palvelutarjonta sisältää sekä UPS-laitteiden
että akustojen asennus- ja huoltopalvelut.
Myyntipäällikkö JormaMönkkönen toteaa,

että akusto on varasähköjärjestelmän tärkein
osa. Akuston valinta on tehtävä huolellisesti ja
sen kunnosta on huolehdittava säännöllisesti.
Kriittisessä ympäristössä kuten sairaalassa

ennakoivan huollon merkitys korostuu. Va-
litettavan usein järjestelmissä on kuitenkin
akustoja, jotka ovat jo elinkaarensa lopussa.
Säännöllisen kunnossapidon puute huoma-
taan vasta sitten, kun tilanne on kriittinen eli
tapahtuu sähkökatko ja akustojen pitäisi toi-
mia.
Akuston kuntoon vaikuttaa luonnollisesti

sen ikä, mutta myös sijoituspaikan olosuhteilla
kuten lämpötilalla on vaikutuksensa. Mönk-
könen muistuttaa, että yksi heikentynyt akku
vaikuttaa heikentävästi koko akustoon.
- Teemme akustojen kuormitustestaukset ja

konduktanssimittaukset eri akustoille sopivilla
laitteistoilla ja tarkastamme muutenkin akus-
ton kunnon. Näin varmistamme, että akusto
toimii siten kuin pitäisi toimia. Sairaalassa ei
saa tulla eteen tilannetta, että akusto toimii
kolme minuuttia suunnitellun kolmen tun-
nin sijaan.
UPS Tech tarjoaa asiakkailleen nopeaa ja

asiakaslähtöistä palvelua korkealla ammatti-

Huoltamaton akusto on
riski sähkökatkon aikana
Sairaaloiden varasähköjärjestelmissä on paljon akustoja, jotka
kaipaavat säännöllistä testausta ja kunnossapitoa. Akustohuolto
on yksi sektori UPS Tech Oy:n palvelutarjonnassa.

taidolla ja tarvittaessa avaimet käteen -peri-
aatteella. UPS Tech on yrityksenä nuori eli se
on aloittanut toimintansa syksyllä 2014, mutta
yrittäjinä on kuitenkin kolme kokenutta vara-
sähköjärjestelmien ja akustojen asiantuntijaa.

UPS Tech Oy
Puutarhatie 26 B 1, 01300 VANTAA
Puh. 010 219 3390
myynti@upstech.fi, www.upstech.fi

A
si

a
n

tu
n

ti
ja

Rakennuttamispäällikkö
VesaVainiotalo, HUS-Kiinteistöt Oy:
- Otamme henkilökunnan toiveet huo-

mioon tilojen suunnittelussa, mutta tavoit-
teena on kuitenkin tehdä mahdollisimman
yleispäteviä, toiminnan vaatimukset täyt-
täviä tiloja. Esimerkiksi syksyllä valmistu-
neessa Meilahden potilastornin peruskor-
jauksessa rakennetut vuodeosastot ovat sa-
manlaisia osaston erikoisalasta riippumatta.

Energiatehokkuus on yksi
suunnittelun tavoitteista
Vainiotalo toteaa, että energiatehokkuus on
yksi tärkeistä huomioon otettavista seikoista
niin uudisrakennuksia kuin peruskorjauk-
sia suunniteltaessa. Energiatehokkuustavoi-
te näkyy sekä rakenteiden että taloteknisten
ja muiden järjestelmien suunnittelussa.
Meilahden potilastornin peruskorja-

uksessa energiatehokkuutta parannettiin
merkittävästi. Rakenteelliset ja talotekniset
ratkaisut ovat mahdollisimman energiate-
hokkaita. Energiaa tuotetaan kallioon va-
rastoituneesta lämpö- ja kylmäenergiasta
49 porakaivon avulla.
- Meilahden potilastornin kanssa saman-

aikaisesti rakennetut maanalaiset tilat mah-
dollistivat geoenergian käyttöönoton. Loh-
jan sairaalan uudisrakennukseen tulee myös
geoenergiajärjestelmä. Kaikkialla geoenergi-
an hyödyntäminen ei kuitenkaan onnistu,

Vainiotalo mainitsee.
Aurinkoenergian laajaa hyödyntämis-

tä selvitettiin Meilahden potilastornin pe-
ruskorjauksen yhteydessä, mutta laskelmat
osoittivat takaisinmaksuajat liian pitkiksi.
Potilastornin katolle asennettiin kuitenkin
aurinkopaneeleja, joista saatavaa energiaa
hyödynnetään märkätilojen lattialämmi-
tyksessä.

nMeilahden sairaalan potilastornin peruskorjaushanke sijoittui vuonna 2015 jae-
tulle toiselle sijalle Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL-Palkinto-kilpailussa.
RIL-Palkinnolla palkitaan rakennuskohteita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa
on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista ja kiinnitetty huomiota tekniikan
ohella taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristönäkökohtiin.
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AQVA Finland Oy maahantuo ja myy
vedenkäsittelyyn liittyviä tuotteita
tunnetuilta valmistajilta. Yritys on
vakiinnuttanut asemansa julkisen
sektorin tavarantoimittajana.

AQVA Finland tarjoaa laajan valikoiman jul-
kisiin kohteisiin sopivia laadukkaita tuotteita
sekä niihin liittyviä tuki-, huolto- ja varaosa-
palveluja.
- Periaatteenamme on toimittaa asiakkaille

käyttötarkoitukseen varmasti soveltuvia tuot-
teita, joilla on mahdollisimman pitkä elinkaari
ja mahdollisimman matalat elinkaarikustan-
nukset. Meillä on näyttelytila, jossa tuotteisiin
on mahdollista tutustua käytännössä. Lisäksi
tarjoamme suunnittelijoille konsultointiapua
oikeiden tuotteiden valinnassa, toimitusjohtaja
Juha Aalto toteaa.
Vuonna 2010 toimintansa aloittaneen yri-

tyksen päämiehiin kuuluvat esimerkiksi De-
labie ja Dyson.

Delabie kalustaa saniteettitilat
Ranskalainen Delabie on keskittynyt sani-
teettitilojen kalustamiseen ja varustamiseen
julkisissa tiloissa. Yhtiö on Euroopan suurin
sairaalakäyttöön tarkoitettujen hanojen ja sa-
niteettikalusteiden toimittaja.
- Delabiella on laaja valikoima tekniikaltaan

ja muotoilultaan nykyaikaisia hanoja ja muita
saniteettikalusteita. Suurimmalla osalla tuot-
teista on kymmenen vuoden takuu. Tuottei-
den huolto ja ylläpito on tehty mahdollisim-
man helpoksi ja varaosia on saatavissa van-
hempiinkin tuotemalleihin, mikä on tärkeää
julkisissa tiloissa, Aalto sanoo.
Niin sanottu terminaalisuodatin on Delabi-

Toimintavarmat, kustannustehokkaat
saniteettikalusteet

DysoninTAP-hana ja hygieeninen
käsienkuivain muodostavat toimivan
kokonaisuuden. Kuva Finnkinon
elokuvateatterinWC-tiloista
HelsinginTennispalatsissa.

Deleabien Biofil-suodatin
asennettuna sairaala
sekoittajaan.

en erikoisuus, joka voidaan asentaa hanaan tai
suihkuun. Suodatin eliminoi vedestä esimer-
kiksi legionellabakteerit.
Delabie valmistaa myös tukitankoja, -kah-

voja ja -kaiteita. Laadukkaat RST-tuet ovat
EN-sertifioituja. Tuotevalikoimaan kuuluvat
lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistet-
tavat erittäin kestävät WC-istuimet.
Aalto kertoo, että Helsingin kaupungin lii-

kuntavirasto on käyttänyt Delabie-tuotteita lii-
kuntapaikkojen saniteettitiloissa jo yli viiden
vuoden ajan.

Dyson kuivaa kädet hygieenisesti
Brittiläisen Dysonin valmistamat Dyson Air-
blade -käsienkuivaimet ovat erittäin hygiee-
nisiä. Kaikki kuivainmallit ovat hygieniaser-

tifioituja. Kuivaimissa on HEPA-suodattimet,
joten käsiin tuleva kuivausilma on varmasti
puhdasta.
- Dyson-kuivaimet ovat erittäin nopeita eli

käsien kuivaaminen tapahtuu 10 - 12 sekun-
nissa. Nopeuden ansiosta kuivaimet ovat kus-
tannustehokkaita. Jos kuivainta käytetään vuo-
den jokaisena päivänä 200 kertaa, ovat sähkö-
kulut 20 - 30 euroa. Jos joka päivä käytetään
200 paperipyyhettä, ovat kulut yli 700 euroa,
Aalto mainitsee.
AQVA Finland tarjoaa kuivainten huolto- ja

varaosapalvelut.
- Kuivaimet ovat todella kestäviä ja Dyson

myöntää niille viiden vuoden takuun. Hyvin
harvoin tarvitaan muuta huoltoa kuin ohjei-
den mukainen HEPA-suodatinten vaihto kol-

men vuoden välein. Kuivainten toimintavar-
muus on niin hyvä, että kuivaimen rikkoon-
tuessa emme yleensä ala selvittää vikaa paikan
päällä, vaan toimitamme toimivan kuivaimen
rikkoontuneen tilalle.

AQVA Finland Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 HELSINKI
Puh. 010 321 5080
myynti@aqva.fi
www.aqva.fi

KONE on maailman johtavia hissi- ja liukuporrastoimittajia, mutta
sen tuotetarjontaan kuuluvat myös automaattiovet. Esimerkiksi
KONEen hermeettiset liukuovet ovat osoittautuneet toimiviksi
sairaalakäytössä.

Hermeettinen liukuovi sopii sairaalaan

KONE valmistaa liuku-, pyörö-, kääntö-,
nosto- ja pikarullaovia sekä hermeettisiä
liukuovia ja liukupalo-ovijärjestelmiä. Saa-
tavilla on niin vakiotuotteita kuin projek-
tikohtaisesti suunniteltuja oviratkaisuja.
Myös turva- ja aulaporttiratkaisut kuuluvat
KONEen tuotetarjontaan.
- Valmistamme ovia sekä henkilö- että ta-

varaliikennekäyttöön. Automaattiovemme
täyttävät standardin EN 16005 vaatimukset
eli niissä on julkisiin tiloihin asennettaville
henkilöliikenneoville määritellyt turvalait-
teet ja -toiminnot, oviliiketoiminnan alue-
päällikkö Simo Karvonenmainitsee.
KONE tarjoaa toimittamilleen oville

asennus-, huolto-, kunnossapito- ja moder-
nisointipalvelut. Koko maan kattava huol-
to-organisaatio varmistaa nopean palvelun
vuoden jokaisena päivänä.

Hermeettisten liukuovien suosio kasvaa
Sairaaloissa hermeettiset liukuovet ovat al-
kaneet korvata perinteisiä kääntöovia. Ne
säästävät tilaa ja ovat turvallisempia kuin
käytävään, käyttäjää vastaan avautuvat
kääntöovet. Hermeettinen ovi on ilmatii-
vis ja paineenkestävä ja sen ääneneristys-
ominaisuudet ovat hyvät. KONE voi valmis-
taa tarvittaessa hermeettisen oven myös pa-
loluokiteltuna ja röntgensäteilysuojattuna.
- Meillä on kaksi hermeettistä ovimallia.

M11-ovi on tarkoitettu vastaanotto- ja toi-
menpidehuoneisiin. M5-ovia käytetään esi-
merkiksi puhdastiloissa, leikkaussaleissa ja

röntgentiloissa, Karvonen kertoo.
Hermeettisen oven pintamateriaalina

käytetään hygieenistä korkeapainelaminaat-
tia. Oviin on saatavilla erilaisia ikkunavaih-
toehtoja. Hermeettinen ovi on mahdollista
valmistaa myös kokonaan lasisena, jolloin
ovea ympäröi ainoastaan alumiiniprofiili.

TAYS 8B -hankkeessa 20 oven asennus
TAYS 8B -hankkeessa gastroenterologian
poliklinikka siirtyi peruskorjattuihin tiloi-
hin Tays Keskussairaalan 8. kerroksen B-
käytävälle. Käytävän varrella on vastaanot-
to- ja toimenpidetiloja sekä kaksi kuvanta-
mishuonetta. Vanhan sairaalarakennuksen
käytävät ovat kapeat, ja käytäviin avautuville
kääntöoville haettiin toimivampaa ja turval-
lisempaa vaihtoehtoa. Tavoitteena oli myös
ovien ääneneristyksen parantaminen ja toi-
menpidehuoneista käytävään tulevien haju-
haittojen estäminen.
- Eri ovivaihtoehtoja vertailtuamme kat-

soimme, että hermeettiset liukuovet vasta-
sivat parhaiten tarpeitamme. KONE toimitti
meille kuusi mekaanista ja neljätoista auto-
maattista hermeettistä liukuovea keväällä
2013, sairaalainsinööri Jyrki Försti kertoo.
- Ovet ovat toimineet todella hyvin. Alus-

sa oli odotetusti pientä hakemista ovien sää-
töjen kanssa, mutta KONEella reagoitiin
nopeasti palautteeseemme ja säädöt hoi-
dettiin kuntoon toiveidemme mukaisesti.
Kuvantamishuoneiden ovissa oleva kulun-
valvonta-automatiikka ja oviautomatiikka

ovat toimineet ongelmitta yhdessä.
Förstin mukaan TAYS 8B -hanke oli her-

meettisten liukuovien pilottihanke, jossa
haettiin kokemuksia tulevia rakennusin-
vestointeja varten. Marraskuussa 2015 val-
mistuneeseen E-rakennukseen on asennettu
hermeettisiä liukuovia.

KONE Oyj
Simo Karvonen
Puh. 040 737 9187
simo.karvonen@kone.com
www.kone.fi



44 KunnallisSuomi

Jokainen hanke hinnoitellaan erikseen,
mutta linoleum ja PVC ovat usein raken-
nusvaiheessa edullisimmat pinnoitteet.
Kumipäällysteen vahvuuksia puolestaan
ovat helppo ja kemikaaliton puhtaanapito,
vähäinen huollon tarve ja pitkä käyttöikä.
Kun asennus- ja ylläpitokulut lasketaan yh-
teen, asetelma kääntyy monen yllätykseksi
päälaelleen. Linoleumin ja PVC:n ylläpidon
kustannukset voivat olla kumiin verrattuna
jopa kaksinkertaiset. Osviittaa tähän saa-
daan jo valmistajien toimittamista ylläpito-
ja huolto-ohjeista.

HCWH suosisi laadukasta kumilattiaa
Lattiamateriaalia ei onneksi tarvitse valita
ilman tutkittua tietoa. Esimerkiksi terveel-
listä ja ympäristöystävällistä terveydenhuol-
toa edistävä HCWH-järjestö ruotii raportis-
saan eri vaihtoehtoja. Järjestön asiantuntijat
välttäisivät PVC:tä, jonka valmistamisessa
käytetään myrkyllisiä kemikaaleja, jonka yl-
läpito on ongelmallista eikä mukavuuskaan
yllä linoleumin tai kumin tasolle. Linoleu-
missa riippumattoman HCWH:n huolenai-
heina ovat ilmanlaatu, mahdollinen kosteu-
den tiivistyminen ja huolto. Kumia järjestö
pitää parhaana mahdollisuutena yhdistää
vähäiset ylläpitokustannukset, hygieeni-
syys, akustiikka ja mukavuus. HCWH ko-
rostaa kuitenkin kumilattian laadun sekä
ympäristömerkin, kuten Der Blaue Engelin
tärkeyttä.
Ympäristömerkittyjä kumilattioita myy

Suomessa vain yksi yritys, nora flooring
systems. Yhtiössä tunnutaan olevan ilmei-
sen ylpeitä tuotteista ja niiden materiaalin,
sataprosenttisen kumin ominaisuuksista.
Käytetyimmillä norament®- ja noraplan®-
kumipäällysteillä on ympäristömerkkien
ohella myös arvostettu M1-sisäilmaluokitus.
Suomalainen M1-merkintä edellyttää haih-
tuvien orgaanisten yhdisteiden vähäisyyttä
sekä hajutestien läpäisemistä. noran kumi-
päällysteiden ei ole todettu aiheuttaneen
yhtäkään sisäilmaongelmaa. Esimerkiksi
Hyksin silmäklinikan leikkaussalien sisäil-
maongelmien syyksi epäillään vanhoista
muovimatoista irtoavia yhdisteitä. Kumista
tulee vulkanoitaessa myös pysyvästi elasti-
nen.
- Elastisuus on tärkeää ergonomian ja tur-

Askarruttaako
lattiamateriaalin valinta?

- Valintaa ohjaavat tietysti tilan käyttötar-
ve ja hygieniavaatimukset, mutta viime
vuosina tärkeäksi asiaksi on noussut si-
säilmaongelmien välttäminen. Mielipiteitä
erilaisten lattiapäällysteiden merkityksestä

Arkkitehti tuntee kumipäällysteiden edut

Terveydenhuollon tilojen lattiapäällysteen on oltava myrkytön, hygieniaa ja ergonomiaa edistävä sekä turvallinen.
Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, lasketaan kustannuksia ja keskustellaan makuasioista. Rakennuttajan,
suunnittelijan ja käyttäjien on ratkaistava myös se, painotetaanko rakennusvaiheen kustannuksia vai kestävyyden
ja helppohoitoisuuden tuomaa säästöä koko elinkaaren aikana.

vallisuuden kannalta. Kumipäällysteidem-
me käyttöikä on muihin päällystemateriaa-
leihin verrattuna huomattavan pitkä. Usein
puhutaan noin 40 vuoden elinkaaresta.
Matkan varrella lattia voidaan uudistaa
timanttilaikoillamme käytännössä ilman
käyttökatkoksia. Ja puhdistamiseenkin riit-
tää vain timanttilaikka ja vesi, toisin kuin
muissa elastisissa päällysteissä, noran asi-
akkuuspäällikkö Anu Härkö-Kostiainen
muistuttaa.
Härkö-Kostiainen nostaa esiin myös ku-

milattian hiljaiset askeläänet, antistaattisuu-
den ja paloturvallisuuden. noran päällysteet
on luokiteltu vaikeasti syttyviksi, ja myrky-
tön kumipäällyste on palotoksikologisesti
vaaraton.
- Noraplan valuassa olemme tähdänneet

vielä korkeammalle. Se on ihan uusi inno-
vaatio, lämmin ja luonnollinen lattia po-
tilaiden ja henkilökunnan hyvinvointiin,
Härkö-Kostiainen kehuu.
HCWH:n raportti löytyy internetistä ly-

hytlinkin tiny.cc/HCWH kautta.

Teksti: nora flooring systems Oy

www.nora.com/fi

sisäilmaongelmien synnyssä on monenlai-
sia, mutta varsinkin muovimateriaaleja on
aiheetta tai ei osoitettu syyttävällä sormella.
Palviainen kertoo tutustuneensa nora-

kumipäällysteisiin siinä yhteydessä, kun

haettiin vaihtoehtoja muovipäällysteille
esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja pal-
velutalojen lattioissa. Viime vuosien aikana
nora-kumipäällysteitä on käytetty useissa
Palviaisen suunnittelemissa kohteissa.
- Kumipäällysteiden käyttö on lisäänty-

nyt paljon ja uskon sen lisääntyvän edel-
leen, koska arkkitehdit tuntevat tuotteet ja
niiden edut koko ajan paremmin. Julkisissa
kohteissa on totuttu muovipäällysteisiin, jo-
ten suunnitelmia esiteltäessä kumipäällyste
aiheuttaa aina keskustelua. Suunnittelija voi

Oululaisessa arkkitehtitoimistossa SIPARK Oy:ssä
työskentelevä arkkitehti Saila Palviainen toteaa,
että lattiapäällysteen valinta on haastavaa kohteesta
riippumatta.

perustella valintaa esimerkiksi kertomalla
nora-päällysteiden M1-sisäilmaluokitukses-
ta, hyvästä värivalikoimasta sekä materiaa-
lin miellyttävästä tuntumasta ja helppohoi-
toisuudesta.
Palviaisen mukaan päällysteet ovat toi-

mineet ainakin toistaiseksi hyvin eikä si-
säilmaongelmia ole pystytty yhdistämään
niihin ainakaan SIPARK Oy:n hankkeissa.
Kumipäällysteen helppohoitoisuus miellyt-
tää siivoushenkilöstöä.
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