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Suomessa leikkaussaleja on perinteisesti rakennettu muun sairaalaurakoinnin ohessa,
tyypillisesti jaettuna erilaisiin urakoihin kuten rakenteisiin, sähkö ja LVI- urakoihin. Viime
vuosina Suomen leikkaussalimarkkinoille on tullut modulaarisia leikkaussaleja. Modulaa-
riset leikkaussalit on valmistettu puhdastilaelementeistä, jotka on esivalmistettu teh-
tailla, ja asennetaan rakennuskohteessa. Modulaarisia leikkaussaleja toimitetaan avai-
met käteen -periaatteella, jolloin toimitus sisältää salien suunnittelun ja asennuksen,
sekä mahdollisia lisäpalveluita.

Tapaustutkimus kohteena ovat Pohjola Sairaalan Oulun yksikön tilaamat ja Inoroomin
toimittamat modulaariset leikkaussalit. Tutkimuksessa on haastateltu tilaajaa, käyttäjiä,
toimittajia, suunnittelijoita, rakennuskonsulttia ja pääurakoitsijaa. Tutkimuksen puit-
teissa on vierailtu Oulun sairaalaan työmaalla, valmiissa sairaalassa, sekä toimittajien
tuotantotiloissa. Tutkimuskysymykset keskittyvät modulaarisen leikkaussalihankinnan
hyötyihin ja haittoihin tilaajan näkökannalta.

Tulosten perusteella modulaariset leikkaussalit parantavat leikkaussalien laatua, erityi-
sesti hygienian osalta. Modulaariset leikkaussalit voidaan luokitella puhdastiloiksi, jotka
parantavat rakentamisen hygieniaa jo rakentamisvaiheessa esituotannon ansiosta. Leik-
kaussalien hankinta helpottuu, kun tilaaja hankkii kokonaisuuden yhdeltä toimittajalta
lisäpalveluineen, useamman toimittajan sijaan. Toimitus tulisi kuitenkin alistaa pääura-
koitsijan alaiseksi, sillä toimituksessa piilee riskejä rajapintojen liittyessä ulkoisiin raken-
teisiin ja tekniikkaan. Rajapintojen vuoksi toimituksessa tulee myös kiinnittää huomiota
rakentamisen projektinjohtoon ja projektin eri osapuolten kommunikointiin. Toimitusta
tulisi nopeuttaa selkeästi, esimerkiksi tehostamalla asennusvaihetta. Selkeästi nopeampi
toimitus vaatisi esituotantoasteen lisäämistä, kuten kokonaisia moduulitiloja. Toisaalta
modulaariset elementit sopeutuvat paremmin kohteisiin, joissa ympäröivä runko on jo
valmiina. Lisäksi elementtejä voidaan pitää muuntojoustavampina kuin kokonaisia mo-
dulaarisia tiloja, jos tiloja muutetaan esimerkiksi 20 vuoden aikajänteellä. Modulaariset
leikkaussalit mahdollistavat erilaiset leikkaukset samassa salissa, mikä tehostaa tilojen
käyttöä. Rakennusteknisesti saleja voidaan sijoitella ja räätälöidä kohdekohtaisesti. Sa-
lien viihtyvyys ja käytettävyys on koettu pääosin hyväksi, mutta tilaajalla on suuri vastuu
käytettävyyden ja viihtyvyyden luomisessa, koska tilaajalla on mahdollisuus hankkia ka-
lusteita ja varusteita itse. Avaimet käteen -toimitus lisää sekä modulaaristen leikkaussa-
lien tuotteistusta, että tuotekehitystä, kun eri komponenttien toimittajat tekevät tiiviim-
pää yhteistyötä parantaakseen komponentteja ja niiden integrointia.

Leikkaussalien kustannusten vertailu on vaikeaa koska perinteisten leikkaussalien kustan-
nukset vaihtelevat salin tyypistä riippuen paljon. Tutkimuksessa ei saatu käyttöön tark-
koja modulaaristen salien kustannustietoja. Tilaajan arvion mukaan modulaarinen leik-
kaussali on alkuinvestoinniltaan perinteistä kalliimpi, mutta pitkän tähtäimen elinkaa-
risäästöihin päästään energiatehokkuuden ja muuntojoustavuuden avulla. Elinkaarisääs-
töjen toteutuminen vaatisi jatkotutkimusta.
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In Finland the surgical operating rooms have traditionally been constructed along with
the other hospital contracting, typically divided into different sub-contracts such as struc-
tures, electricity and ventilation. In recent years, new modular operating rooms have en-
tered the markets.  These modular operating rooms are made of clean elements, which
are prefabricated in factories and installed in the building site. Modular operating rooms
are complete turnkey solutions as the delivery includes designing and installation of
rooms as well as possible other services.

This case study examines the modular operating rooms in the Pohjola hospital Oulu unit,
which have been delivered by Inoroom. In this research, interviews have been conducted
for the subscribers, users, designer engineers, building consultant and the main contrac-
tor.  Visits in Oulu hospitals construction site, in-use hospital and manufacturing facilities
have been made in the framework of the study. The research questions focused mainly
on the advantages and disadvantages of the modular operating room from the sub-
scriber’s perspective.

Based on the results, modular operating rooms enhance the quality of surgical rooms
especially regarding hygiene. These modular operating rooms can be classified as clean
and disinfected places, which improve the hygiene already in the building phase due to
the prefabrication. Purchasing modular operating rooms is more effortless when sub-
scriber orders the whole system from one supplier rather than from many vendors. The
delivery should be subordinated to the main contractor as delivery process can entail
risks regarding the connection of interfaces to external structures and technic. Due to the
interfaces, the deliver should address the importance of managing a construction project
as well as communication between the parties involved. Undoubtedly, the delivery
should be quickened, for instance, improving the installation phase. Evidently a faster
delivery would require an increased level of preproduction and an example of this would
be a complete modular space. On the contrary, modular elements are well fitted in al-
ready built-in frames. Furthermore, the elements can be considered as better adaptive
to change, for instance, in the span of 20 years. Modular operating rooms can facilitate
different surgical operations in one room, which improves the use of space. The rooms
can be customized based on a construction site. Mostly, the rooms have been experi-
enced as pleasant and useful, however, the subscriber has a great responsibility in usa-
bility and comfort of the room as the room can be equipped with different furniture and
equipment. Turnkey delivery increases productization and product development of mod-
ular rooms.

Comparing the costs between modular and traditional operating rooms is challenging
since the costs of traditional rooms differ based on the room type. The detailed cost
structure of modular rooms was not available for the study. The subscriber estimates
that the initial investment in modular room is more costly than it would be in traditional
operating room, nevertheless, long-term lifecycle can bring cost savings regarding energy
efficiency and conversion flexibility.

Keywords Modular, operating room, surgery room, modularity, turn key
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1. Johdanto

1.1 Taustaa

Tulevina vuosina Suomessa tullaan investoimaan paljon terveydenhuollon rakennushank-
keisiin, mikä tulee näkymään myös leikkaussali -investointeina. Uusia leikkaussaleja raken-
netaan ja vanhoja saneerataan vuosittain. Leikkaussaleja tullaan rakentamaan paljon sekä
yksityisiin että kunnallisiin sairaaloihin. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-
kenneuudistus (ns. sote-uudistus), yksityisen terveydenhuollon jatkuva kasvu ja kunnallisten
sairaaloiden saneeraaminen johtavat leikkaussalien investointeihin. Sote-uudistuksen myötä
tuleva valinnanvapaus käyttää yksityisiä terveyspalveluja tulee näkymään myös yksityisen
sektorin investointeina. Toisaalta sote-uudistuksen myötä kunnallinen terveydenhuolto tulee
keskittymään tiettyihin suurempiin yksiköihin, mikä tulee aiheuttamaan leikkaussalien in-
vestointeja näihin kasvaviin sairaaloihin. (Pitkänen, 2016)

Suomen lisäksi myös muualla Euroopassa terveydenhuoltoon kohdistuvat valtavat inves-
toinnit. Tekniikka ja Talouslehden mukaan seuraavien seitsemän vuoden aikana terveyden-
huoltoon investoidaan Euroopassa 50 miljardia euroa (Tekniikka ja Talous Virtanen, 2015).
Leikkaussaleja on Euroopassa aktiivikäytössä noin 100 000, joista noin 10 prosenttia sanee-
rataan vuosittain (Tekniikka ja talous Virtanen, 2015). Saneerauksen keskimääräinen arvo
on 500 000 euroa, jolloin vuosittainen markkinapotentiaali Euroopassa on 5 miljardia euroa
(Tekniikka ja talous Virtanen, 2015). Investointien suuruudesta johtuen, leikkaussalien ra-
kentamisen tulisi olla mahdollisimman tehokasta ja laadukasta tilaajan kannalta.

Sairaalainvestoinneissa tulisi ottaa huomioon rakentamisen laadun ja tehokkuuden lisäksi
ennen kaikkea potilasterveys. Yleisesti sairaaloissa tapahtuu edelleen paljon infektioita. Ka-
nervan mukaan 48 000 potilasta saa sairaalainfektion vuosittain Suomessa, joihin kuolee
1500 potilasta. Leikkaushaavainfektiot aiheuttavat suuren osan sairaalainfektioista (Kanerva
2008). Sairaalainfektioita voitaisiin mahdollisesti vähentää tilojen hygieniatasoja paranta-
malla. Erityisesti leikkaussaleja voidaan pitää puhdastiloina, joissa toimitettavat kirurgiset
toimenpiteet vaativat korkean hygieniatason. Leikkaussalien hygieniaa voisi mahdollisesti
parantaa rakenteiden ilmantiiviyttä ja ilmanvaihtoa parantamalla.

Suomessa ei ole ollut tarkkaa leikkaussalien suunnittelua ja rakentamista määräävää stan-
dardia tai ohjetta. Sen sijaan useissa muissa Euroopan maissa sairaaloiden leikkaussalien
suunnitteluun on annettu määräyksiä ja standardeja. Suomessa rakentamismääräyskokoel-
man osat D2 ja D3 antaa ohjeita leikkaussalien äänitasolle ja valaistukselle. Erikoistilojen,
kuten leikkaussalien, ilmanvaihto puolestaan suunnitellaan rakentamismääräyskokoelman
mukaan tapauskohtaisesti. Joitakin ohjearvoja leikkaussalien ilmanvaihdon suunnitteluun
löytyy Suomessakin, kuten Ryynäsen ”Sairaalailmanvaihdon suunnitteluohjeita” vuodelta
2008. Ryynäsen (2008) teos käsittää ohjearvoja leikkaussalien ilmanvaihdolle. Lisäksi puh-
dastilojen suunnitteluun ja rakentamiseen, sekä erilaisille puhtaustasoille on omat ISO stan-
dardit. Leikkaussalien ilmanvaihdon suunnitteluun on valmisteilla yleiseurooppalainen
standardi, tai tekninen ohje. (Attila, 2014)
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Suomessa sairaaloiden leikkaussalit on tyypillisesti rakennettu osana muuta sairaalaa. Ra-
kentaminen on perustunut perinteiseen suunnittelun ja rakentamisen ositteluun. Tällöin ti-
laaja on jakanut leikkaussalinkin rakentamisen erillisiksi suunnitelmiksi ja pienemmiksi ura-
koiksi. Leikkaussaliurakat ovat suorittaneet samat urakoitsijat kuin sairaalahankkeen muun
rakentamisen. Siten perinteiseen leikkaussalin rakennuttamiseen liittyy hankintojen hinta-
kilpailutus, jolloin leikkaussalin toteutuksen laatu on saattanut kärsiä (Kiiras 2001). Leik-
kaussalit on rakennettu myös perinteisesti paikan päällä alusta loppuun rakennuskohteessa.

Maailmalla on jo pidemmän aikaa rakennettu leikkaussaleja modulaarisella tekniikalla pe-
rinteisen rakentamisen sijaan. Modulaarisia leikkaussaleja on toimitettu myös avaimet kä-
teen -ratkaisuna, jolloin koko leikkaussalitila toimitetaan yhdeltä toimittajalta suunnittelusta
rakentamiseen. Viime aikoina myös Suomeen on tullut markkinoille modulaarisen leikkaus-
salin toimittajia avaimet käteen -periaatteella. Modulaaristen leikkaussaliratkaisujen etuna
on pidetty parempaa rakentamisen laatua, nopeampaa rakentamisen aikataulua ja hankinnan
helppoutta. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole tutkittu Suomessa näiden etujen toteutumista.

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset

Tämän työn tavoitteena on tutkia modulaarisen leikkaussalin etuja tilaajan näkökannalta pe-
rinteiseen leikkaussaliin verrattuna. Työssä selvitetään modulaarisen leikkaussalin teknisiä
ratkaisuja, ja sen avaimet käteen -hankintatapaa. Modulaarisen leikkaussalin avaimet käteen
-toimitusta pyritään arvioimaan laadun ja tehokkuuden näkökulmista. Tavoitteeseen pääs-
tään vastaamalla tutkimuskysymyksiin:

Tutkimuskysymys 1 (TKI1): Millainen on modulaarinen leikkaussali
avaimet käteen -toimituksena?

Tutkimuskysymyksellä TK1 selvitetään modulaarisen leikkaussalin tekniikkaa, erityisesti
rakentamisen ja modulaarisuuden kannalta. Tällä tutkimuskysymyksellä selvitetään myös
avaimet käteen -hankinnan sisältöä.

Tutkimuskysymys 2 (TK2): Mitkä ovat tällaisen leikkaussalihankinnan
hyödyt ja mahdolliset haasteet perinteiseen leikkaussaliin verrattuna?

Tutkimuskysymyksellä TK2 arvioidaan hankinnan hyötyjä tilaajalle. Tällaisia mahdollisia
hyötyjä, jotka vaikuttavat tilaajan investointipäätökseen, ovat rakentamisen laadun parantu-
minen, nopeampi rakennusaikataulu ja hankinnan helppous. Mahdollisia haasteita ovat kor-
keammat kustannukset, sekä uuden tekniikan ja toimituksen hallinta

Tässä työssä keskitytään modulaaristen leikkaussalien hyötyihin ja haasteisiin hankinta- ja
rakentamisvaiheessa. Työssä ei ole pystytty arvioimaan modulaarisia leikkaussaleja pitkällä
aikajänteellä, sillä modulaariset salit ovat Suomessa hyvin uusia. Tällaisia tekijöitä ovat
muun muassa pidempiaikaiset käyttökokemukset, kestävyys ja elinkaari. Lisäksi tutkimuk-
sen tulokset rajoittuvat suomalaisien leikkaussalien rakentamisen käytäntöihin.
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto

Tässä työssä käytetään tutkimusmenetelmiä J. Metsämuurosen (2008), R.K. Yinin (2003) ja
J. Eskolan & J. Suorannan (2000) mukaan. Tutkimusmenetelminä on käytetty tapaustutki-
musta, tiedonkeruumenetelmiä ja analysointimenetelmiä. Tapaustutkimusta (engl. case
study) on käytetty, sillä se sopii hyvin ajankohtaisiin kysymyksiin, joita tämän tutkimuksen
tutkimuskysymykset ovat. (Yin, 2003). Tapaustutkimuksella saadaan tutkittavasta kohteesta
esiin oleellisia tekijöitä, ja pystytään vastaamaan tutkimuskysymyksiin kokonaisvaltaisesti.
Tapaustutkimuksen avulla tutkijan on tarkoitus ymmärtää tutkittavaa ilmiötä, ja se voi olla
askel kohti ilmiön yleistämistä (Yin, 2003). Tässä työssä tapaustutkimuksena on Inoroomin
modulaarinen avaimet käteen -leikkaussali, jonka Pohjola Sairaala on hankkinut Oulun koh-
teeseensa. Työssä on haastateltu leikkaussalin toimittajia, tilaajia, suunnittelijoita ja käyttä-
jiä. Haastatelluilla toimijoilla on kokemuksia niin perinteisistä leikkaussaleista, kuin modu-
laarisistakin leikkaussaleista. Modulaaristen leikkaussalien kokemukset rajoittuvat kuiten-
kin viimeisen vuoden aikana tapahtuneisiin hankintoihin.

1.4 Työn rakenne

Tässä työssä perehdytään ensinnä kirjallisuuden kautta erilaisiin rakennusurakkamuotoihin
ja hankintatapoihin. Täten pyritään hahmottamaan miten perinteiset rakennusurakat eroavat
suunnittelua sisältävistä urakoista. Lisäksi työssä pyritään hahmottamaan mitä avaimet kä-
teen toimitus tarkoittaa ja millaista lisäarvoa se mahdollisesti tuottaa tilaajalle. Kirjallisuus-
katsauksessa tarkastellaan myös modulaarisuutta yleisellä tasolla, sekä erityisesti rakentami-
sen ja sairaalarakentamisen osalta. Tämän jälkeen työssä käydään läpi leikkaussalien suun-
nittelun ja rakentamisen erityispiirteitä olemassa olevan kirjallisuuden perusteella. Kirjalli-
suuskatsauksen jälkeen työssä esitellään tarkemmin työn tutkimusmenetelmät. Tulokset osi-
ossa pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin tapaustutkimuksen kautta. Lopuksi pohdi-
taan tulosten merkittävyyttä, luotettavuutta ja vaikuttavuutta, sekä tehdään niistä johtopää-
töksiä.
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2 Rakennushankkeen urakkamuodot

Tässä kappaleessa esitellään olemassa olevaa kirjallisuutta rakennusurakkamuodoista suori-
tusvelvollisuuden mukaan. Kirjallisuuden avulla kuvataan rakennusurakan ja hankinnan eri
osapuolten välisiä suhteita ja vastuita. Kappaleessa on eroteltu perinteiset rakennusurakka-
muodot ja suunnittelua sisältävät urakat (avaimet käteen -hankinta), sekä allianssi urakka.

Rakennushankkeen eri osapuolia ovat omistaja, tilaaja, käyttäjät, rakennuttaja, urakoitsijat,
suunnittelijat, rakennuttaja konsultit, tuote- ja materiaalitoimittajat sekä viranomaiset. Ra-
kennushankkeesta riippuen näiden osapuolten roolit vaihtelevat merkittävästi. Usein nämä
roolit voivat olla myös samoja ja päällekkäisiä. Esimeriksi omistaja voi olla tilaaja sekä käyt-
täjä, tai urakoitsija voi vastata myös suunnittelusta.

Erilaisten urakkamuotojen valinta liittyy erityisesti suurten hankkeiden rakentamiseen. Kui-
tenkin samat urakkamuotojen jaottelu periaatteet pätevät myös pientalorakentamiseen ja ti-
larakentamiseen. Oikean urakkamuodon valinta vaikuttaa rakennushankkeen onnistumi-
seen. Hankkeen toteutusmuoto vaikuttaa hankeprosessiin, aikatauluun, tilaajan ja rakennut-
tajan tehtäviin, vastuisiin, työmääriin, asiakirjoihin, suunnittelutyöhön, suunnitteluratkaisui-
hin. Tilaajan tavoitteet, riskinottohalukkuus, kohteen ominaisuudet ja olosuhteet vaikuttavat
toteutusmuodon valintaan. (Kiiras, 2001)

Urakkamuotojen ryhmittely perustuu erilaisiin rooleihin ja vastuunjakoihin rakennushank-
keessa. Urakkamuodot riippuvat sopimussuhteista ja vastuunjaosta rakennusprojektin johta-
misessa, urakoinnissa, suunnittelussa ja hankinnoissa. Urakkamuotojen pääryhmittelyn voi
perinteisesti jakaa kolmeen. Eri urakka muotoja ovat Suunnittele ja Rakenna muodot (SR-
muodot), pääurakkamuodot (PU-muodot), sekä osaurakkamuodot eli projektijohtomuodot
(PJ-muodot). SR-muodoissa kilpailutetaan hankkeen johtoon urakoitsija suunnitteluratkai-
sun ja rakentamisen kokonaisuutena. PJ-muodoissa taas hanke jaetaan moniin osiin ja osat
kilpailutetaan erikseen. SR ja PU-muotojen välimalli on teknisten ratkaisujen urakka, kun
taas PU ja PJ muotojen välimalli on perinteinen jaettu urakka. Perinteinen jaettu urakka on
pilkottu useiksi eri hankinnoiksi, mutta se sisältää pääurakoitsijan ja alistetut sivu-urakat.
Näiden rakennusurakoiden yleisenä sopimusehtona käytetään YSE98:a ja KSE95:sta (Kii-
ras, 2001)

Riippumatta urakoitsijan suoritusvelvollisuudesta, rakennuttaja voi antaa urakan toteutetta-
vaksi eri maksuperusteilla. Maksuperusteena voidaan käyttää kokonaishintaa, yksikköhin-
taa tai laskutyötä, joidenka lisäksi urakotisijan palkkio sovitaan erikseen. Kokonaishin-
taurakassa tarjouksen antaja toteuttaa urakan valmiiksi laskemalla kiinteällä kokonaishin-
nalla. Yksikköhintaurakassa työ jaetaan erikseen hinnoiteltuihin osatöihin. Laskutyöura-
kassa urakoitsija sitoutuu tekemään työn sellaista korvausta vastaan joka kattaa sen kustan-
nukset yrittäjävoittoineen. Tavoitehintaurakka on kokonaishintaurakan ja laskutyöurakan
välimuoto. Tavoitehintaurakka on laskutyötä, jossa kannustimena on urakoitsijan voitto-
osuuden lisääntyminen silloin kun kustannukset jäävät alle tavoitehinnan. (Liuksiala, 2014)



5

Kuva 1.Vastuunjako eri urakkamuodoissa (Peltonen & Kiiras, 1998)

2.1.1 Perinteiset pääurakka ja projektinjohtourakointi muodot

Pääurakkamuodoissa rakennuttaja itse tilaa toteutussuunnitelmat erikseen, ja urakoitsija to-
teuttaa ne kokonaishinnalla. Rakennuttaja tekee sopimuksen koko työstä yhden urakoitsijan
kanssa. Urakoitsija on vastuussa hankinnoista, työmaan johtamisesta ja rakennustöistä. Pää-
urakkamuoto on kokonaisurakka siinä tapauksessa, että urakoitsija yksin vastaa rakentami-
sesta rakennuttajalle. Pääurakoitsijalla voi olla myös aliurakoitsijoita, jolloin aliurakkasopi-
mus on pelkästään urakoitsijoiden välinen. Tällaisia aliurakoita voivat olla esimerkiksi eri-
koistyöt kuten sähkö-, LVI-, maalaus- ja laiteasennusurakat, erikoisliikkeillä. Rakennuttajan
kannalta kokonaisurakka on vaivatonta urakkasopimusten tekemisen osalta, sillä töiden yh-
teensovittamiselta ja hankalilta vastuutilanteilta urakoitsijoiden välillä vältytään. Vastapai-
noksi urakkahinta on yleensä korkeampi kuin jos rakennuttaja tekisi urakkasopimukset suo-
raan erikoistöiden tekijöiden kanssa. Pääurakkamuodossa suunnittelun ja rakentamisen ti-
laaminen tehdään erikseen. Tällöin tarjouksessa painottuu edullisuus, koska urakoitsijan
vastuulla on rakennuttajan erikseen tilaamien suunnitelmien mukainen rakentaminen. Suun-
nitelmien muutokset aiheuttavat lisätöitä urakoitsijoille ja hinnanmuutoksia rakennuttajalle.
(Kiiras, 2001)



6

Kuva 2. Pääurakka kokonaisurakkana (Liuksiala, 2014)

Pääurakkamuoto voi olla myös jaettu-urakka, jossa yksi urakoitsija on pääurakoitsijana ja
muut sivu-urakoitsijoita. Jaetussa urakassa rakennusurakka pilkotaan osasuorituksiin ja jae-
taan useamman urakoitsijan tehtäväksi. Tällöin rakennuttajalla on erillisiksi jaetuissa ura-
koissa omat urakkasopimukset valitsemiensa urakoitsijoiden kanssa. Rakennusteknisten töi-
den urakasta käytetään tavallisesti nimitystä pääurakka, ja erikoistöiden urakoista nimitystä
sivu-urakka. Pääurakoitsijalla ja sivu-urakoitsijoilla voi olla tavallisesti myös aliurakoitsi-
joita. Jaetussa urakassa eri urakoitsijoiden välillä ei ole lainkaan sopimussuhdetta. Poikkeuk-
sena kuitenkin voi olla alistettu sivu-urakka, jolloin sivu-urakoitsijat alistetaan toteutuksen
koordinoinnissa pääurakoitsijalle.

Ilman urakoiden alistusta rakennuttajalla on riski urakoitsijoiden toisilleen aiheuttamista va-
hingoista. Korvausta haetaan ensisijaisesti omalta sopimuskumppanilta, joka voi edelleen
esittää vahingon vaatimuksen sen aiheuttajalle. YSE 98:n mukaan rakennuttajan tulee täten
vastatta töiden etenemisestä kohteessa siten, ettei urakoitsijoille aiheudu toisten töistä enem-
pää häiriötä, kuin välttämätöntä rakennustyön suorittamiseksi. Esimerkiksi jonkun sivu-ura-
koitsijan urakan viivästyminen, voi asettaa rakennuttajan vastuuseen muille urakoitsijoille
viivästymisestä aiheutuneesta vahingosta. Rakennuttajan viivästysvastuu on täysimääräistä,
ja se saattaa ylittää viivästyneeltä urakoitsijalta perittävän viivästyssakon määrän. Tämä on
kuitenkin vältettävissä, kun sivu-urakat on alistettu, jolloin urakoitsijat sitoutuvat vastaa-
maan suoraan toinen toisilleen aiheuttamistaan vahingoista. Pääurakoitsijalla on työmaan
johtovelvollisuudet, joihin kuuluvat muun muassa työmaan hallinto, yleisjohto, työmaan ai-
kataulutus, sekä eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen. (Kiiras, 2001) (Liuksiala,
2014)
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Kuva 3.Pääurakka jaettuna urakkana (Liuksiala, 2014)

Projektinjohtomuotoja ovat PJ-urakka, PJ-palvelut ja PJ-rakennuttaminen. Kaikissa PJ-muo-
doissa on ammattimainen projektinjohto ja pilkotut hankinnat, joista tilaaja tai rakennuttaja
tekee lopullisen päätöksen. Toiminnallisesti nämä muodot ovat lähellä toisiaan, mutta juri-
disesti ne ovat erilaisia sopimuksia. Projektinjohtorakentamisessa erillinen hakekohtainen
PJ-organisaatio korvaa perinteisen pääurakoitsijan. PJ-organisaatio voi koostua sekä tilaa-
jan, että PJ-urakoitsijan tai konsultin henkilöstöstä. Pääurakkamuoto voi olla myös jaettu -
urakka, jossa yksi urakoitsija on pääurakoitsijana ja muut sivu-urakoitsijoita. Sivu-urakoit-
sijat yleensä alistetaan toteutuksen koordinoinnissa pääurakoitsijalle, muuten ne ovat suo-
raan sopimussuhteessa rakennuttajaan. Rakennuttaja-tilaajan henkilöstöä voi olla PJ-ura-
koitsijan vastuulla tämän organisaatiossa. Hankkeen suunnittelu voi olla joko rakennuttajan
tai PJ-organisaation vastuulla. (Kiiras, 2001) (Liuksiala, 2014)

Projektinjohtourakka on rakennustyötä, jossa vastuu on urakoitsijalla ja hankinnat tehdään
aliurakoina. PJ-urakka on YSE98:n mukainen pääurakka. Urakkasumma muodostuu kiinte-
ästä palkkiosta ja hankinnoista. PJ-urakassa urakoitsija hoitaa rakennuttaja-, työmaatehtävät
ja pääurakoitsijan työt. Hanke pilkotaan PJ-urakan alle useisiin urakka- ja hankintasopimuk-
siin. Tilaajalla on mahdollisuus vaikuttaa rakennushankkeen osakokonaisuuksiin eli ns. han-
kintapaketteihin sekä urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien valintaan. Tässä urakkamuo-
dossa käytetään YSE 1998 –ehtoja. (Kiiras, 2001) (Liuksiala, 2014)

PJ-palvelut ovat projektin ja rakennustyön johtamista. Myös PJ-palveluissa hankinnat ja ura-
kat jaetaan useaan kokonaisuuteen, mutta niiden sopimukset tehdään urakoitsijan sijaan suo-
raan tilaajan tai rakennuttajan nimiin. PJ-palveluissa tilaajan ja PJ-palvelun tarjoajan välinen
sopimus on YSE98:stä muokattu konsulttiehtojen suuntaan, konsulttiehtoja KSE95:sta täy-
dennetään työnjohtovelvollisuuksilla. (Kiiras, 2001) (Liuksiala, 2014)

PJ-rakennuttaminen tehdään tilaajan omalla johdolla tai rakennuttajakonsultilla. PJ-raken-
nuttaminen on perinteistä osaurakointia. Tässä urakkamuodossa PJ-konsultti ei huolehdi
YSE 4:n mukaan tarkoitetuista työmaanjohtovelvollisuuksista, vaan niistä huolehtii tilaaja
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itse tai rakennustyönjohto ostetaan hankintana. Tilaajan ja rakennuttajakonsultin välinen so-
pimus noudattaa tällöin puhtaasti konsulttisopimusta KSE95 (Kiiras, 2001).

Kuva 4.Projektinjohtourakka ilman suunnittelua. Projektinjohtourakka voi sisältää myös suunnittelun.
(Liuksiala, 2014)

2.1.2 Suunnittelua sisältävät urakkamuodot

Perinteiset pääurakkamuodot perustuvat valmiisiin suunnitelmiin ja puhtaaseen hintakilpai-
luun, mikä ei kannusta tuotekehitykseen ja innovointiin. Suunnittelun ja rakentamisen erot-
taminen on aiheuttanut heikkoa rakennettavuutta, epäselviä vastuita, tiedon hukkumista, kal-
liita suunnitteluratkaisuja ja heikkoa tuottavuutta. Pääurakkamuodossa yhteisyön merkitys
on vaatimaton, kun toteutusratkaisun sanelee yksi taho, ilman vaihtoehtojen kartoitusta.
Liian suuri hintakilpailutus ei kannusta laadukkaaseen toteutukseen, tai yhteistyöedellytyk-
siin. Tällöin kokonaistaloudellisesti parhaimmat ratkaisut jäävät toteutumatta, eikä pätevim-
piä kumppaneita valita hankkeen toteuttajiksi. (Hanhijärvi, 2003) (Kiiras, 2001)

Perinteisen rakentamisen ongelmat ovat saaneet tilaajia ja rakennusalan yrittäjiä etsimään
näihin haasteisiin ratkaisuja. Suunnittelun ja toteutuksen yhdistäminen samalle osapuolelle
yksinkertaistaa ja keskittää vastuuta. Toisaalta suunnittelun ja toteutuksen keskitys vaatii
toteuttajalta monialaisempaa osaamista. Myös tällöin on pyrittävä ottamaan huomioon tilaa-
jan näkökannat. Tilaajan päätöksentekoon liittyvät asiat on myös pystyttävä esittämään sel-
keinä ja helposti ymmärrettävinä vaihtoehtoina. (Hanhijärvi, 2003)

Suunnittelua sisältävissä urakkamuodoissa sama toimija vastaa tilaajalle suunnitelmista ja
urakoinnista. Tällaisille urakkamuodoille yhteistä on siis tilaajan sopimussuhde vain yhteen
toimijaan, joka vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta. Suunnittelusta ja rakentamisesta vas-
taava toimija voi olla urakoitsija tai urakoitsijan ja suunnittelijoiden muodostama tarjous-
ryhmä. Tämä toimija tai ryhmä voi vastata myös hankkeen taloudellisista riskeistä. (Hanhi-
järvi, 2003) (Liuksiala, 2014)
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Ensimmäinen syntynyt suunnittelua sisältävä urakkamuoto on kokonaisvastuurakentaminen
eli KVR-urakointi. Suunnittelua sisältävien urakkamuotojen nimikkeistöjä on lisätty, riip-
puen siitä mitä urakkamuodossa painotetaan: hintaa, laatua vai edullisuutta. Tämä on osal-
taan saanut myös kritiikkiä perinteisiltä urakoitsijoilta, sillä nämä eri urakkamuodot koetaan
samoiksi, ja erilaisia nimityksiä pidetään sekavana ja turhana lisäyksenä. (Hanhijärvi 2003)

Erilaisia suunnittelua sisältäviä toteutusmuotoja ovat:
 KVR-urakka (kokonaisvastuu rakentaminen)
 SR-laatu (suunnittelu ja rakentaminen)
 SR-hinta
 SR-edullisuus
 ST-urakat (suunnittelu ja toteuttaminen)
 Tuoteosakauppa
 BOOT (build-own-operate-transfer)
 BOT (building-operate-transfer), suomeksi SRRK (suunnittelu, rahoitus, rakenta-

minen ja kunnossapito)
 Design build

KVR-urakka eli kokonaisvastuurakentaminen on urakkamuoto, jossa urakkaan sisältyy sekä
suunnittelu että rakentaminen ja rakentamisen kokonaiskoordinointi. KVR-urakoitsijalle
kuuluu myös vastuu kohteen toimivuudesta ennalta määrättyyn käyttötarkoitukseen. KVR-
urakassa rakennuttaja on sopimussuhteessa vain yhteen urakoitsijaan, jonka alaisena ovat
suunnittelijat ja aliurakoitsijat. KVR:n selkeiden sopimussuhteiden etuna on myös suunnit-
telun ja rakentamisen keskittyminen samalle yritykselle. KVR-urakoitsijan huolehtiessa
myös suunnittelusta voidaan siinä korostaa rakennustyön toteutumista ja sen kustannuksia.
Tuotannon läheinen suunnittelu johtaa yleensä kokonaiskustannusten säästöihin. Toteutta-
misajaltaan KVR on yleensä lyhyempi, sillä KVR:ssä suunnittelu ja rakentaminen voivat
edetä osittain samanaikaisesti. (Hanhijärvi, 2003) (Liuksiala, 2014)

Kokonaisvastuurakentaminen tunnetaan myös nimellä avaimet käteen toimitus tai totaa-
liurakka. KVR-urakointia on kehittynyt 1970-luvulla ja sitä on käytetty Suomessa usein tois-
tuvien samantyyppisten rakennuskohteiden rakentamisessa. KVR-urakka on paljon käytetty
urakkamuoto esimerkiksi asuntotuotannossa, pientaloalueiden rakentamisessa, toimistotalo-
projekteissa ja teollisuushallien rakentamisessa. Suurempien ja pitkälle kehitettyjen tuotan-
tosarjojen seurauksena suunnittelukustannukset on tällaisissa rakennuskohteissa voitu mini-
moida. Tässä urakkamuodossa sovelletaan ns. tyyppiratkaisuja, jolloin urakoitsijalla on
yleensä aikaisempaa kokemusta vastaavista kohteista. KVR-urakoilla on ollut jokseenkin
negatiivinen maine, sillä laatutason määrittäminen on saattanut jäädä puolitiehen, kun sopi-
musta on tehty urakoitsijan kanssa. Sopimusten pohjana olevat suunnitelmat ovat olleet vail-
linaisia, koska suunnitelmat tarkentuvat rakentamisen aikana. Tämän vuoksi rakennuttajan
kannalta onkin erityisen tärkeätä kiinnittää huomiota KVR-urakkasopimuksessa laatutason
määrittämiseen. KVR-urakan negatiivinen maine on johtanut uusien suunnittelua sisältävien
urakkamuotojen nimikkeistöjen syntyyn, sen mukaan painotetaanko laatua, hintaa vai edul-
lisuutta. KVR-urakka valinnoissa on perinteisesti painotettu hintaa. (Hanhijärvi 2003) (Liuk-
siala, 2014)
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Kuva 5.KVR-urakka (Liuksiala, 2014)

Suunnittelu ja rakentaminen eli SR-urakkamuodot ovat saaneet nimensä perinteisen KVR-
urakan jälkeen, ja nimi riippuu siitä, mitä tekijöitä urakkamuodossa painotetaan. SR-muodot
jaetaan rakennuttajan tavoitteen mukaan laatu, edullisuus- ja hintakilpailuihin. Laatukilpai-
lussa rakennuttaja antaa kiinteän hinnan tarjouspyynnössä, ja annettuun hintaan sidottu, laa-
dullisesti paras tarjoussuunnitelma voittaa (ranskalainen KVR, normaalihintaurakka). Laa-
tukilpailu sopii hankkeisiin, joissa tilaajalla on korkeat laatu tavoitteet ja kiinteä budjetti.
Edullisuuskilpailussa hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous voittaa (perinteinen KVR).

Edullisuuskilpailu sopii hankkeisiin joissa tilaajalla ei täsmällisiä laadullisia eikä taloudelli-
sia vaatimuksia, jolloin erilaiset yhdistelmät ja innovatiiviset ratkaisut toimivat. Puhtaassa
SR-hintakilpailussa rakennuttaja antaa laatuvaatimukset ja tarjouksen, ja halvin hinta voit-
taa. SR-hintakilpailu soveltuu yksinkertaisiin kohteisiin, joissa laatuvaatimukset on helposti
esitettävissä. SR-muotoja kutsutaan myös ST-muodoiksi, suunnittelu ja toteutus. (Kiiras,
2001) (Hanhijärvi, 2003)

Tuoteosakauppa on eräs suunnittelua sisältävä rakennusurakkamuoto. Tässä urakkamuo-
dossa urakoitsija suunnittelee, valmistaa ja asentaa tilaajan vaatimusten mukaan tuoteosat.
Näitä tuoteosia voivat olla esimerkiksi rakennuselementit, kylpyhuoneet, ilmanvaihto tai ik-
kunat. Tuoteosakaupalla pyritään teknisesti parempaan ja edullisempaan ratkaisuun suunnit-
telun ja tuotannon yhdistämisellä. Näin toimimalla päästään myös taloudellisesti lyhyem-
pään toimitusaikaan. (Liuksiala, 2014)

BOT (building-operate-transfer) ja BOOT (build-own-operate-transfer), suomeksi SRRK
(suunnittelu, rahoitus, rakentaminen ja kunnossapito) urakkamuodot sisältävät suunnittelun
ja rakentamisen lisäksi rahoitus-, omistus- ja ylläpitovastuun. Näitä urakkamuotoja voidaan
käyttää jos urakoitsija omistaa kohteelle sopivan tontin. (Hanhijärvi, 2003)

Design-build urakkamuodossa urakoitsija vastaa projektin suunnitelmista ja toteutuksesta
kokonaisuudessaan tilaajalle. Vastuu suunnitelmista voi kuitenkin vaihdella eri hankkeissa.
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Urakka muodossa painotetaan urakoitsijan ja tilaajan välistä kommunikointia urakan onnis-
tumiselle. (Hanhijärvi, 2003)

2.1.3 Allianssiurakka

Allianssiurakka on suhteellisen uusi urakkamuoto. Allianssiurakassa hankkeen keskeiset toi-
mijat sopivat yhteisen sopimuksen, jossa osapuolet vastaavat projektin suunnittelusta ja ra-
kentamisesta yhteisellä organisaatiolla. Hankkeen sopimuksen osapuolet jakavat projektiin
liittyvät sekä positiiviset että negatiiviset riskit, sekä noudattavat tiedon avoimuutta ja ta-
voittelevat kiinteää yhteistyötä hankkeessa. Allianssiurakka on yhteistoiminnallinen ja yh-
teisvastuullinen projektin toteutustapa. Allianssiurakkaan voidaan kuvata rakenteellisten ja
yhteistoiminnallisten tyyppipiirteiden kautta. (Lahdenperä, 2009)

Rakenteelliset tyyppipiirteet:

 Yhteinen sopimus: Allianssin tehtävät kattavat projektin suunnittelun ja toteutuksen,
sekä perinteisesti tilaajan toteuttamia tehtäviä, joista sopimuksen osapuolet vastaavat
yhteisesti. Allianssisopimus on yksi yhteinen sopimus kaikille, sen sijaan että kaikki
tekisivät erikseen keskenään sopimukset.

 Yhteinen organisaatio: Allianssiorganisaatioon kuuluu henkilöitä kaikista sopimus-
osapuolten organisaatioista. Hankkeen päätöksenteko tapahtuu osapuolten kesken
yhdessä.

 Riskien jakaminen: Allianssiosapuolet kattavat sekä hankkeen positiiviset, että ne-
gatiiviset riskit yhteisesti. Palveluntuottajien korvaus perustuu siihen, miten koko
hankkeen toteutus onnistuu, eikä siihen miten yksittäinen palveluntuottaja onnistuu.
Riskien jakaminen edellyttää kaikille sopimusosapuolille avointa kustannusseuran-
taa.

Yhteistoiminnan tyyppipiirteet:

 Luottamus: Allianssisopimuksen osapuolten välinen keskinäinen luottamus, joka
syntyy tunneperäisesti ja inhimillisestä käyttäytymisestä. Luottamusta synnyttää toi-
mijoiden valintavaihe, tietointensiivisyys ja työpajat.


 Sitoutuminen: Yhteisten tavoitteiden sisäistäminen, ongelmien ratkaiseminen, jat-

kuva parantaminen. Sitoutumista varten on erilaisia hankkeen kannustinjärjestelmiä,
yhteistä päätöksentekoa, ja tarkoituksenmukaisia organisaatiorakenteita.


 Yhteistyö: Allianssiurakan tarkoitus parantaa toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja

vuorovaikutusta. Yhteistyötä lisäävät muun muassa yhteiset tilaratkaisut ja tietojär-
jestelmät sekä yhteinen päätöksenteho.

Rakenteelliset tyyppipiirteet ovat ehdottomia allianssiurakan toteutumiselle. Sen sijaan yh-
teistoiminnalliset tyyppipiirteet ovat vaikeammin konkretisoitavissa, vaikkakin tärkeitä alli-
anssiurakan luonteen piirteitä. (Lahdenperä 2009)
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2.1.4 Avaimet käteen -toimitus

Avaimet käteen (engl. turnkey) -urakka tai -toimitus liitetään rakentamisessa yleensä koko-
naisvastuurakentamiseen. Avaimet käteen -toimitukselle löytyy kirjallisuudesta kuitenkin
myös yleisiä määritelmiä. Tätä toimitusmuotoa käytetään useilla aloilla kuten rakentami-
sessa, meriteollisuudessa, lentokoneteollisuudessa ja teknologiateollisuudessa. Avaimet kä-
teen -toimituksessa yhdistellään erilaisia itsenäisiä tuotteita ja palveluita kokonaisuudeksi,
jotta pystytään vastaamaan yksittäisten asiakkaiden ainutlaatuisiin tarpeisiin. Asiakkaalle
toimitetaan kokonainen tuote, yksikkö, palvelu, tila tai kohde käyttövalmiina. (Skaates et al,
2002, s. 390)

Avaimet käteen -projektissa urakoitsijalle kuuluu sekä suunnittelu että rakentaminen. Suun-
nittelun ja rakentamisen lisäksi urakoitsija vastaa tilan täydestä käyttöönottovalmiudesta.
Tällöin urakoitsija vastaa muun muassa laitteiden asennuksista, toimivuudesta, testauksista,
ilmanvaihtomittauksista jne. Voi sanoa, että avaimet käteen -toimituksessa urakoitsija toi-
mittaa asiakkaalle tilan tai kohteen, joka on luovutettuna heti valmiina käytettäväksi. Asia-
kas saa ”avaimet käteen” kun tila tai kohde on valmis käytettäväksi. Avaimet käteen -pro-
jekti on kiinteän hinnan projekti. Tässä projektissa urakoitsija on täydessä vastuussa projek-
tista, ellei urakka-asiakirjoissa toisin määrätä. Urakoitsijan vastuuseen voi kuulua suunnit-
telu ja rakentamisvastuiden lisäksi laitteiston koulutus, innovatiivisten tuotteiden kehittämi-
nen, vastuu tuotteen toimivuudesta käyttötarkoitukseen ja lisäarvon luonti. (Ahola et al.,
2008)

Niin sanotussa ”Avaimet käteen plus” -projektissa urakoitsija tarjoaa valmiin tilan lisäksi
asiakkaalle erilaisia palveluita esimerkiksi henkilöstön kouluttamisen, tilan huoltoa ja käyttö
konsultointia (Ahokas, 2013).

Avaimet käteen -projekti on monimutkaisempi kuin aliurakkaprojektit. Avaimet käteen -
projektin onnistuminen edellyttää jonkin lisäarvon luontia asiakkaalle verrattuna kilpailutet-
tuihin ja aliurakoihin jaettuun projektiin. Lisäarvon luonti on hankalaa, sillä asiakkaan arvon
määrittely ei ole täysin yksinkertaista. Usein asiakas mieltää arvoikseen pelkät lyhyen täh-
täimen arvot, kuten välittömät hankintakustannukset. Kuitenkin todelliseen asiakkaan koko-
naishyötyyn vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten alla taulukossa on esitetty. (Ahola et
al., 2008)

Avaimet käteen -hankinnan kilpailutus on hankalaa perinteisellä hintapainotteisella tarjous-
kilpailulla, sillä avaimet käteen -toimituksessa asiakkaan arvoa luodaan muilla tavoin kuin
pelkällä hankinta hinnalla. Tämän takia urakoitsijan eli toimittajan on tärkeätä tietää asiak-
kaan muutkin tarpeet ja arvot, sekä tuoda näitä asiakkaan tietoon (taulukko 1). Tilaajan tar-
peet voivat olla sekä aineellisia että aineettomia (taulukko 1). Avaimet käteen -toimituksessa
tilaajan ja toimittajan organisaatioiden välinen läheinen ja hyvin toimiva suhde on tärkeää.
Tilaajan ja toimittajan organisaatioiden välinen suhde vaikuttaa siihen, kuinka tilaaja hankkii
tuotteen. Parhaimmillaan tilaajan ja toimittajan hyvät välit vähentävät kalliita tarjouskilpai-
luja, ja lisäävät pitkän ajan sopimuksia hyödyttäen sekä ostajaa että myyjää. Lisäksi tilaajan
ja toimittajan hyvät välit voivat lisätä riskien jakamista, sekä positiivisten että negatiivisten,
mikä voi johtaa luoviin ja innovatiivisiin kehityksiin. Lisäksi hyvällä keskinäisellä luotta-
muksella tilaajan tarvitsee työskennellä vähemmän aliurakoitsijoiden kanssa, säästäen omaa
aikaa ja kustannuksia (Ahola et al., 2008):
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Toisaalta tilaajan ja toimittajan välisissä läheisissä, pitkään kestävissä suhteissa on riskinsä.
Kilpailutuksen vähentäminen voi johtaa kustannusten nousuun ja kehitystyön pysähtymi-
seenkin. Kuitenkin avaimet käteen -toimituksia ja läheisiä välejä suositellaan tapauksissa,
joissa tuotteen luonti sisältää räätälöintiä, teknistä monimutkaisuutta, soveltuvuutta tilaajalta
ja toimittajalta, tiheitä muutoksia suunnitelmiin tuotannonkin aikana tai vaatii suurta pää-
omaa. (Ahola, 2008)

Taulukko 1. Avaimet käteen –toimituksen hyödyt ja uhraukset tilaajalle (Ahola 2008 mukaillen).

Tilaajan Hyödyt Uhraukset

Lyhyellä täh-
täimellä

Tuotteeseen liittyvät
+Tuotteen suorituskyky
+Tuotteen luotettavuus
+Tuotteen johdonmukaisuus
+Tuotteen laatu
+Tuotteen räätälöinti

Suorat kulut
-Hinta

Toimitustehokkuus Liiketoiminnalliset kustannukset
+Ajallaan toimitus -Varastonhallinta
+Toimituksen joustavuus -Tilausten hallinta
+Toimituksen tarkkuus -Tulevat tarkastukset
+Ongelmien ratkaisu

Lisäpalvelut
+Tuotteisiin liittyvät palvelut
+Koulutusohjelma
+Palvelujen joustavuus
+Tuotteiden testaus ja validointi

Pääsy resursseihin
+Asiakkaan informointi
+Toimintojen ulkoistaminen
+Kommunikaatio

-Valmistaminen
-Aika/vaiva/energia
-Konfliktit
-Informaation kerääminen toimittajista
-Neuvottelut
-Kontaktien laadinta
-Toimitusmenettelyjen laadinta
-Logistiikka
-Asennukset
-Tilaus kustannukset
- Toimitusten valvonta
-Toimitusten koordinointi ja kommuni-
kointi
-Sisäinen koordinointi

Innovointi
+Projektin varhaisessa vaiheessa asiak-
kaan tukeminen oikeilla ratkaisuilla
+Tehokkuutta parantava innovointi

Pitkällä tähtäimellä Tilaajan ja toimittajan välinen suhde Liiketoiminta strategian kustannukset
+Mielikuva
+Luottamus

-Riskit toimittajan kilpailukyvyn häviämi-
seen

+Yhteishenki -Riskit hyväksikäyttäjästä toimittajasta
+Yhteiset tavoitteet
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Innovaatiot
+Prototyypin kehittäminen
+Innovaatiot ja uudet ratkaisut kehit-
tämään asiakkaan liiketoimintaa
+Radikaalit innovaatiot kehittämään
uusia liiketoimintamahdollisuuksia
+Suunnittelu tehtäviä
+Vaihtoehtoisia ratkaisuja

Myynnin jälkeisiä palveluita
+Takuut
+Oston jälkeiset palvelut

Avaimet käteen -toimituksella pyritään toimittamaan kokonaisuuksia, jotka voitaisiin myös
hankkia erikseen pieninä palasina. Erikseen hankkiessa osatoimituksia voitaisiin kilpailut-
taa enemmän, jolloin lopulliset kokonaiskustannukset jäisivät todennäköisesti pienem-
miksi. Tällöin toimittaja pyrkii avaimet käteen -toimituksella luomaan muuta lisäarvoa ti-
laajalle. Avaimet käteen -toimituksen hyödyt ja uhraukset taulukko 1 ohjeistaa tilaajaa ja
toimittajaa ymmärtämään tilaajan mahdolliset hyödyt ja uhraukset tällaiseen toimitukseen
liittyen (Ahola et al 2008). Taulukon hyötyjen ja riskien erotusta voidaan pitää tilaajan
hankinnalla saamana lisäarvona (Ahola et al 2008, Chernatony et al 2000, Flint and Wood-
ruff 1997). Hankaluutena hyötyjen ja riskien arvioinnissa on niiden arvon objektiivinen
mittaaminen, joissakin tapauksissa ylipäätään niiden tunnistaminen (Möller and Törrönen
2003).

Taulukossa on lisäksi otettu huomioon tilaajan lisäarvon muodostumisen suhde aikaan,
sillä joskus lisäarvoa ei muodostu välittömästi vaan pidemmällä tähtäimellä (Möller and
Törrönen 2003). Tämän vuoksi tilaajien tulisi arvioida sekä lyhyen että pitkän tähtäimen
arvon nousua.

Taulukkoon on listattu kirjallisuuden pohjalta laaja-alaisesti tilaajan hyötyjä ja uhrauksia,
sekä jaettu ne kategorioihin samankaltaisuuksien mukaan. Lyhyen tähtäimen hyödyt (tau-
lukko 1) on jaettu kategorioittain tuotteeseen liittyviin, toimitustehokkuuteen, lisäpalvelui-
hin, resursseihin pääsyyn ja innovointiin. Lyhyen tähtäimen uhraukset on taas jaettu suo-
riin kuluihin ja liiketoiminnallisiin kustannuksiin. Pitkällä tähtäimellä tilaajan hyötyjä ovat
taas sen ja toimittajan välinen suhde, innovaatiot ja myynnin jälkeiset palvelut. Tilaajan
pitkän tähtäimen riskit liittyvät liiketoiminta strategian kustannuksiin. Taulukkoa voi käyt-
tää toisaalta myös toisin päin, jolloin useat tilaajan kokemat hyödyt muuttuvat toimittajan
riskeiksi, ja taas tilaajan riski toimittajan hyödyksi. Tosin jotkin asiat sekä toimittaja että
tilaaja kokevat samalla tavalla. (Ahola et al 2008)
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3 Modulaarinen rakentaminen

Modulaarisuutta käytetään paljon eri tekniikan aloilla ja palveluiden tuotannossa. Modulaa-
risuudella tarkoitetaan monimutkaisten tuotteiden, systeemien, palveluiden, prosessien tai
organisaatioiden yksinkertaistamista. (Baldwin and Clark 1997, Goslin et al 2016). Näitä
monimutkaisia kokonaisuuksia jaetaan pienempiin moduuleihin, osiin tai komponentteihin.
Rakennusalalla moduulit ovat itsenäisiä yksiköitä, jotka käsittävät useita toimintoja ja kom-
ponentteja perinteisestä rakentamisesta. Jaetut moduulit toimivat keskenään rajapintojen ja
teknisten ohjeiden mukaan.  (Ulrich 1995, Voordij et al. 2006, Salvador 2007, Bask et al.
2011). Modulaaristen osien toimintaa kuvaa keskeisesti komponenttien itsenäinen toiminta,
integroitavuus moduulien välillä, rajapintojen standardisointi, ja mahdollisuus moduulien tai
komponenttien korvaamiseen (Mikkola 2006). Moduulit voidaan tuottaa ja suunnitella itse-
näisesti. Ne myös saattavat toimia täysin itsenäisesti, tai integroituina muiden moduulien
toimintaan. Tärkeää on kuitenkin, että moduulien rajapinnat kohtaavat. (Gosling et al 2016)

Modularisaatio tarkoittaa toimintaa jossa rakennus, tai ainakin sen tärkeimmät osat, muo-
dostetaan moduuleiksi (Miller and Elgård 1998, Voordijk et al 2006.) Modularisaation pe-
rustuessa modulaariseen tuotearkkitehtuuriin järjestelmä on jaettu fyysisiin komponentteihin
(Ulrich 1995). Modulaarisella arkkitehtuurilla voidaan tehdä eräänlaista massakustomointia,
kun asiakas voi valita haluamiaan osia standardisoiduista moduuleista. (Ulrich 1995, Gos-
ling et al 2016) Modulaarisen tuotearkkitehtuurin strategia käsittää päätöksenteon moduu-
leista ja niiden rajapinnoista, tuotanto systeemistä, sekä suunnittelun ja tuotannon organi-
soinnista (Ulrich 1995, Robertson and Ulrich 1998, Gibb and Isack 2003, Jansson et al. 2014,
Johsson et al 2014, Johsson and Rudberg 2015. Gosling et al 2016). ”Platformi” tarkoittaa
pohjaa, johon muut modulaariset osat kiinnittyvät. Platformi voi olla esimerkiksi runko tai
perustukset, joihin huonemoduuleita tai rakennusosia moduuleina liitetään. (Gosling et al
2016).

Modulaaristen systeemien komponenttien rajapinnat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan ku-
van 7 mukaisesti (Ulrich 1995). Aukkomaisessa arkkitehtuurissa (engl. slot architecture) jo-
kaisen komponentin välinen liitos on erilainen, jolloin tuotteen erilaisia komponentteja ei
voida vaihtaa keskenään. Bussimaisessa arkkitehtuurissa (engl. bus architecture) erilaiset
fyysiset komponentit liittyvät yhteiseen pohjaan (bussiin) samanlaisilla rajapinnoilla. Osista
koottavassa arkkitehtuurissa (engl. sectional architecture) kaikki rajapinnat ovat samanlaisia,
mutta osat eivät liity yhteiseen pohjaan vaan toisiinsa (Ulrich 1995).

Kuva 6. Komponenttien rajapinnat (Ulrich 1995)
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Rakentamisessa moduulilla on perinteisesti tarkoitettu standardimittaa. Rakentamisessa mo-
dulaaristen tuotteiden esivalmistusaste on korkea. Tällöin tuoteosat on tehty pitkälle val-
miiksi tehtaalla, ja ne kootaan rakennuskohteessa valmiiksi kokonaiseksi tuotteeksi. Tilojen
tai osien esivalmistusasteesta riippuu, kuinka paljon asennustyötä rakennuskohteessa vaadi-
taan. Rakennusprojektin taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttaa esivalmistuksen ja paikan
päällä toteutettavan rakentamisen suhde. Molempia tarvitaan projektin onnistumiseen, mutta
projektista riippuu, kumpaa painotetaan enemmän. Myös esivalmistettujen osien logistiikka
ja toimitusketju esivalmistuksesta asennukseen vaikuttaa projektin taloudelliseen kannatta-
vuuteen. (Gosling et al 2016)

Kirjallisuuden mukaan rakentamisen modularisuus on jaettu neljään kategoriaan, siihen liit-
tyvien tuotantosysteemien mukaan. Modulaariset rakennukset (engl. modular buildings) tar-
koittavat valmiiksi asennettuja itsenäisiä yksiköitä, tai toisiinsa rakennuksessa liittyviä yksi-
köitä. Nämä ovat pisimmälle tehdasoloissa rakennettuja moduuleita. Tällaisista yksiköistä
voi koostua kokonainen modulaarinen talo. Tilaesivalmistukset (engl. volumetric preassem-
bly) tarkoittavat rakennuksen tiettyjen yksittäisten tilojen esivalmistusta. Näillä tiloilla on
oma runkonsa, ja ne asennetaan pohjaan (”platformiin”) rakennuskohteessa paikan päällä.
Tällaisia tiloja voi olla esimerkiksi rakennuksen kylpyhuoneet tai suihkut. Osaesivalmistuk-
set (engl. non-volumetric preassembly) ovat esivalmistettuja yksittäisiä osia, eivät tiloja.
Tällaisia osia ovat esimerkiksi rakennuksen rungot ja seinäelementit. Paikan päällä rakenta-
minen (engl. component manufacture and subassembly) tarkoittaa perinteistä rakentamista
paikan päällä rakennuskohteessa. Materiaaleina käytetään esimerkiksi valubetonia, tiiliä tai
sahatavaraa. Paikan päällä rakentaminen tarkoittaa vähiten tehdasolosuhteissa tapahtuvaa
tuotantoa. (Peltokorpi et al. 2017, Gibb and Isack 2003, Josson and Rudberg 2014, Gosling
et al. 2016)

Kun modulaariset tuotteet ovat standardisoituja, vähenee yksittäisten tilojen tai osien suun-
nittelu, tällöin myös näiden suunnittelun kustannukset vähenevät (Gosling et al 2016). Teol-
lisissa tiloissa on paremmat ja vakaammat tuotanto-olosuhteet verrattuna rakennustyömaa-
han (Gosling et al 2016). Tehdasolosuhteissa ollaan myös suojassa vesisateelta, lumelta, ja
kylmyydeltä. Korkea esivalmistusaste ja paremmat tuotanto-olosuhteet taas nopeuttavat ra-
kentamista ja lisäävät tuotteiden toimintavarmuutta, jolloin myös kustannukset laskevat
(Gosling et al 2016). Esimerkiksi laajasti käytössä olevat teolliset betonivalmisosat perustu-
vat standardisoituihin mittoihin ja tehdasolosuhteissa valmistukseen. Usein rakennusten run-
kojärjestelmissä käytetään betonielementtejä, kuten pilareina, palkkeina, ontelolaattoina ja
julkisivujen kuorielementteinä (Betoniteollisuus ry).

Rakennusosien modulaarisuus myös lisää tuotevalikoimaa, jolloin komponentteja voidaan
vaihdella halutun toiminnon mukaan (Gosling et al 2016, Ulrich 1995). Modulaarisuuteen
liitetään vahvasti muuntojoustavuus. Muuntojoustavuudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi
modulaaristen tilojen helpompaa käyttötarkoituksen muutosta, helpompaa saneeraamista, ja
moduulien uudelleenkäyttömahdollisuuksia toisessa rakennuskohteessa. Muuntojoustavuus
liittyy sekä kokonaisiin tila moduuleihin, että modulaarisiin rakennusosiin (Gosling et al
2016, Ulrich 1995).

Modulaarisia toimittajia on kahdenlaisia: Kokonaisen modulaarisensysteemin suunnittelija
ja integroija, joka määrittelee tilan toiminnan asiakkaan mukaan tai yksittäisten moduulien
toimittajia. (Gosling et al 2016)
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Joissakin tapauksissa modulaaristen ratkaisujen haasteina voidaan pitää standardimittojen
joustamattomuutta asiakkaan toiveiden mukaisesti. Myöhäiset suunnitelma muutokset ovat
myös hankalampia ja kalliimpia modulaarisissa vaihtoehdoissa. Lisäksi esivalmistetut mo-
dulaariset tuotteet vaativat logistiikalta enemmän. Myös esteettisyys näkökulma on ollut
haaste joissakin modulaarisissa rakennusratkaisuissa. Tärkeää on myös, että moduulien ra-
japinnat toimivat toisiinsa nähden. Tarvittaessa kokonaisen moduulin rajapinnan on oltava
yhteensopiva myös ulkopuolisen ympäristön kanssa, mikä on joissakin tapauksissa haaste
esimerkiksi saneerauskohteissa. Lisäksi ihmisillä saattaa olla asenteissa negatiivisia ennak-
koluuloja modulaarista rakentamista kohtaan. (Gosling et al 2016)

Modulaarista rakentamistekniikkaa voidaan käyttää hyvin erilaisissa kohteissa. Rakennus
voi olla kokonaan moduulitiloista tehty, tai vain osittain. Osittaisessa modulaarisuudessa
jotkin rakennuksen osat ovat täysin paikan päällä rakennettuja ja vain tietyt erikoistilat koos-
tuvat moduuleista. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat asunnoissa yleistyneet modulaariset kyl-
pyhuonetilat. Myös leikkaussalit voivat olla tällaisia erikoistiloja. Kokonaisia moduuli ra-
kennuksia on tehty esimerkiksi asumiseen, sairaaloihin, toimistoihin, kouluihin ja teollisuu-
den tarpeisiin. Modulaaristen tilojen lisäksi toisaalta perinteisessä rakentamisessa käytetään
paljon esivalmistettuja modulaarisia elementtejä. Voidaankin sanoa, että modulaarisuus on
laajalti käytössä rakennusalalla, ja kohteiden tuotannossa eriasteinen modulaarisuus sekoit-
tuu kokonaisuudeksi. Tästäkin syystä modulaarisuus saattaa olla vaikea tunnistaa ja katego-
risoida. Suurelta osin rakentamisalalla modulaarisuus liitetään tekniikkaan, kun se voisi ra-
kentamisalallakin tarkoittaa muun muassa palveluita, tuotteita, prosesseja ja organisaatioita.
(Balwin and Clark 1997, Fine 1998, Kusiak 2002, Peltokorpi et al 2017, Salvador et al 2002,
Arnheiter and Harren 2005).

Modulaarisuuden hyötyjen tunnistaminen kirjallisuudessa liittyy usein projektinaikaisiin
hyötyihin kuten parempaan työtehokkuuteen, kustannustehokkuuteen, vähentyneisiin kus-
tannuksiin ja aikaan, parempaan laadun valvontaan ja parempaan lopputuotteeseen. (Gibb
199, Haas et al. 2000, Pasquire and Gibb 2002, Pan et al. 2008, Johnsson and Meiling 2009,
Isaac et al 2016.) Peltokorpi et al (2017) mukaan (kuva 8) edellä mainittujen hyötyjen lisäksi
modulaarisuudella voidaan saada innovatiivisia suunnitteluratkaisuita, jos projektin sidos-
ryhmien tietovaroja käytetään modulaarisuuden tukemisena suunnittelu vaiheessa. Sidosryh-
män henkilöitä ovat omistaja, suunnittelijat ja urakoitsijat. Tällöin hankkeiden investointei-
hin käytettävä strategia on innovatiivinen suunnitteluratkaisu. Toisesta ääripäästä taas muun-
tojoustavuutta rakennuksen käytön aikana voidaan kasvattaa, jos moduulitoimittajille anne-
taan enemmän vastuuta käyttää heidän omia standartoituja rajapintojaan ja komponentte-
jaan. Tämä tarkoittaa strategiana käytön ja ylläpidon joustavuutta (kuva 8).
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Kuva 7. Teoreettinen malli kuvaamaan modulaarisia strategioita rakennushankkeen investoinnin pää-
määrän mukaan (mukaillen Peltokorpi et al. 2017).

Parannetun rakennustehokkuuden strategia tarkoittaa kustannusten, laadun tai aikataulun
parantamista (kuva 8). Tällaisessa strategiassa hankkeen projektiorganisaation tulee omak-
sua esivalmistus osana rakennushanketta. Työnjako projektiorganisaation ja osien toimitta-
jien välillä vaihtelee kohteesta ja resursseista riippuen. Kuten edellä mainittu rakennuskoh-
teessa voi yhtä aikaan olla erilaisia modulaarisen tuotannon kategorioita käytössä. Samalla
tavalla myös erilaisia modulaarisia strategioita voi yhtä aikaan käytössä. Useita strategioita
kannattaa käyttää sillä hankkeen eri osilla on erilaiset tavoitteet.
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3.1 Modulaarinen ja avoin sairaalarakentaminen

Sairaalarakentamisessa on hyödynnetty modulaarisuutta eri tavoin. Sairaaloita on rakennettu
kokonaan pelkistä moduuleista, tai muun sairaalan runkoon liittyvistä yksittäisistä tilamo-
duuleista, tai erillisistä moduulielementeistä (Peltokorpi et al. 2017).  Täysin modulaarisia
sairaaloita on rakennettu esimerkiksi pysyviksi sairaaloiksi, vuokrattavaksi tilaksi tai nope-
alla aikataululla kriisikohteisiin, kuten korvaamaan vanhoja homehtuneita sairaaloita. Yk-
sittäisinä moduulitiloina on sairaaloissa käytetty esimerkiksi kylpyhuoneita, tai erikoistiloja,
kuten kokonaisia potilashuoneita ja leikkaussaleja. Modulaarista elementtituotantoa on käy-
tetty sairaaloiden rungon ja rakenteiden tuotantoon. Lisäksi modulaarisia puhdastilaelement-
tejä voidaan käyttää sairaalan sisärakenteina, kuten leikkaussaleissa tai potilashuoneissa
(Hughes 1981, Peltokorpi et al. 2017).

Perinteisesti sairaalat rakennetaan kerralla kokonaiseksi yhdeksi toimivaksi systeemiksi.
Kendallin mukaan (2005) kuitenkin isot ja monimutkaiset rakennukset, kuten sairaalat ja
ostoskeskukset ovat jatkuvan muutoksen alla tilojen käytön suhteen. Toisin sanoen tällaiset
rakennukset eivät tule valmiiksi kun ne luovutetaan, vaan ne vaativat jatkuvaa rakentamista
ja investointeja elinkaaren aikana. Sairaaloiden kohdalla tämä johtuu siitä, että erilaisten ti-
lojen käyttötarkoitus muuttuu ajan myötä. Tilojen käyttö muuttuu, kun lääketieteelliset käy-
tännöt, määräykset, markkinat tai vakuutukset muuttuvat. Lääketieteelliset käytännöt saatta-
vat muuttua tekniikan kehittyessä, tai henkilökunnan ja heidän mieltymystensä vaihtuessa.

Lisäksi Kendallin (2005) mukaan isojen ja monimutkaisten rakennusten tilojen toiminnan
välillä on tietynlainen hierarkia. Tätä tilojen hierarkiaa voi verrata katujen ja sitä ympäröivin
rakennusten toimintaan. Kadut suunnittelevat eri henkilöt, kuin niitä ympäröivät rakennuk-
set. Katujen muuttuessa vaikuttaa se myös talojen toimintaan. Kuitenkin taas talojen toimin-
taa voidaan muuttaa, sen vaikuttamatta katuihin. Isoissa rakennuksissa katuja voi verrata
käytäviin ja rakennuksia huoneisiin.

Sairaaloiden uudenlainen suunnittelu- ja rakentamistapa avoin rakentaminen (”open buil-
ding”) huomioi tilojen jatkuvan muutoksen ja niiden hierarkian. Avoimen rakentamisen mal-
lissa tilat jaetaan kolmeen systeemiin niiden toiminnan ja odotetun käyttöiän mukaan. En-
simmäinen systeemi kattaa lähes 100 vuotta kestävät rakenteet ja tilan. Toinen systeemi kat-
taa noin 20 vuoden käyttöiän. Kolmas systeemi on käyttöiältään 5-10 vuotta. Tällaisella ti-
lojen jakamisella eri tasoille voidaan helpottaa sairaaloiden rakentamisen ja käytön hallintaa,
jatkuvasta tilojen muutoksesta johtuen. (Kendall 2005)

Ensimmäinen systeemi määrittää sairaalan rakenteen ja luo järjestyksen seuraaville systee-
meille. Systeemien väliset rajapinnat on mahdollisimman tarkkaan määritelty, mutta alem-
pien systeemien riippumattomuus on mahdollisimman korkea, sekä tekniikan että hallin-
noinnin osalta. Nämä tilat tulisi suunnitella ja rakentaa eri yritysten toimesta, mutta näiden
yritysten tulisi koordinoida keskenään hyvin (Kendall 2005).
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3.2 Leikkaussalien hankinnan, suunnittelun ja rakentamisen eri-
tyispiirteet

Leikkaussalit ovat tärkeä osa sairaalan toimintaa, sillä niissä tehdään kirurgisia leikkauksia.
Kirurgiset leikkaukset vaativat korkeaa hygieniatasoa, mikä asettaa poikkeuksellisia haas-
teita leikkaussalien rakentamiselle. Potilasturvallisuuden kannalta merkittävimmät tekijät
ehkäisemään infektioita ovat asianmukainen leikkaustekniikka, antibioottien käyttö sekä il-
manvaihto. (Koskinen 2013)

Rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjeen mukaan sairaaloiden toimenpidehuoneiden
LVIS -laitteiden äänitasojen tulee olla keskimäärin 28 desibeliä ja maksimissaan 33 desibe-
liä (liite 1) (rakentamismääräyskokoelma D2 2012). Rakentamismääräyskokoelman osasta
D3 löytyy määräykset leikkaussalien valaistukselle (rakentamismääräyskokoelma D3 2012).
Osan D2 mukaan erikoistilojen kuten leikkaussalien ilmanvaihto suunnitellaan tapauskoh-
taisesti. Näin ollen Suomessa leikkaussalien ilmanvaihdolle ei ole tällä hetkellä erityisiä vi-
ranomaismääräyksiä. Suomesta löytyy joitakin suunnitteluohjeita leikkaussalien ilmanvaih-
dolle, kuten Jouko Ryynäsen ”Sairaalailmanvaihdon suunnitteluohjeita” (2007) (liite 2).

Maailmanlaajuisen standardijärjestön ISO 14644 -standardi ja siihen perustuva kansallinen
standardi SFS-EN ISO 14644 antavat myös ohjearvoja puhtaustilaluokituksille. Standardin
mukaan puhdastiloissa valvonta on sillä tasolla, että tiloissa voidaan tehdä saastumisherkkiä
toimenpiteitä: ”Puhdastila on huone, jossa ilman hiukkaspitoisuuksia valvotaan ja joka on
rakennettu siten ja jota käytetään sellaisella tavalla, että hiukkasten pääsy, kerääntyminen ja
säilyminen huoneen sisällä on minimoitu. Lisäksi muita asiaankuuluvia suureita, kuten läm-
pötilaa, kosteutta ja painetta valvotaan tarpeen mukaan” (SFS-EN ISO 14644-1 2015). Puh-
dastilat jaotellaan erillisiin tasoihin niiden hiukkaspitoisuuksien mukaan. Tasoja ovat ISO-
luokat 1-9, siten että ykkönen on puhtain luokitus (liite 3).

SFS-EN ISO 14644-1 mukaan puhdastiloilla on kolme eri olotilaa riippuen tilan valmiusti-
lasta, siinä käytössä olevista laitteista ja ihmisistä. Tila on rakennusvalmis, kun puhdastilan
vyöhyke on valmis, palvelut kytkettyinä ja toiminnassa, mutta tilassa ei ole laitteita, kalus-
teita, materiaaleja, tai henkilöstöä. Tila on lepotilassa, kun puhdastila on valmis, laitteet
asennettuina ja toiminnassa sovitulla tavalla, mutta tilassa ei ole henkilöstöä. Tila on toimin-
nassa, kun puhdastila toimii määrätyllä tavalla, laitteet toimivat ja siinä on määrätty henki-
löstö. (SFS-EN ISO 14644-1 2015)

SFS-EN ISO 14644 standardin osassa 4 määritellään puhdastilojen suunnittelua ja rakenta-
mista koskevat vaatimukset, mutta ei kuvailla teknisiä tai sopimusoikeudellisia keinoja,
joilla nämä vaatimukset täytetään. Standardissa esitetään puhdastilan vaatimukset, joissa
huomioidaan erilaisia parametrejä, joina käytetään myös ISO hiukkaspitoisuus luokkia 1-9.
Standardissa ohjeistetaan hyvin yleisesti puhdastilojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Oh-
jeen mukaan puhdastilat tulisi esimerkiksi suojata vähemmän puhtaista tiloista korkeamman
paineen avulla, kuin viereisissä tiloissa. Pintojen rakennusmateriaaleina tulisi käyttää ruos-
tumattomasta teräksestä valmistettuja levyjä, eloksoitua alumiinia tai polymeerilevyjä. Ra-
kenteiden pintojen tulisi olla tasaista materiaalia, joka ei ole huokoista ja jossa ei ole hal-
keamia tai koloja. Standardissa ohjeistetaan toteuttamaan komponenttien valmistelu ja asen-
nus mahdollisimman pitkälle ennen varsinaista paikalla rakentamista. Standardi oheistaa
myös puhdastilojen loppusiivoukseen, testaukseen, tarkastuksiin ja hyväksyntään. (SFS-EN
ISO 14644-4 2015)
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Vuonna 2008 perustettiin eurooppalainen työryhmä, jonka tavoitteena on siitä asti ollut joko
yleiseurooppalainen määräävä tai ohjeellinen standardi leikkaussalien ilmanvaihdolle. Tämä
luonnosvaiheessa oleva CEN/TC156/WG 18 standardi korvaisi leikkaussalien ilmanvaihdon
suunnitteluohjeissa mitoittavana tekijänä käytettävän ilmanvaihtokertoimen. CEN-standar-
dissa mitoittavaksi tekijäksi tulisi CFU/m3, eli mikrobien määrä kuutiometrissä. Mikrobeiksi
luokitellaan hiukkaset, jotka kykenevät aiheuttamaan infektion. Leikkaussaleissa yleisim-
pinä mikrobeina ovat bakteerit ja virukset. (Attila 2014)

Attilan esittämien tulosten mukaan leikkaussalien ilmanvaihtona olisi perusteltua käyttää se-
koittavaa ilmanvaihtoa. Tutkimusten mukaan sekoittava ilmanjako vaatii pienemmät ilma-
virrat ja saavuttaa paremman energiatehokkuuden. VTT:n vuonna 2012 tekemässä vertai-
lussa verrattiin laminaarista ja sekoittavaa ilmanvaihtoa. Ilmanjako tavoille ei löytynyt eroja
hygienian kannalta. Joidenkin tutkimusten mukaan laminaarisella ilmajaolla on todettu ole-
van infektioriskiä kasvattava vaikutus. Toisaalta sekä laminaariselle että sekoittavalle ilma-
jaolle on tehty niitä kannattavia tutkimuksia. Sekoittavalla ilmanjaolla on päästy mikrobien-
mittauksissa alle 1 CFU/m3. (Attila 2014)

3.2.1 Modulaariset leikkaussalit

Perinteiselle leikkaussalirakentamiselle esiteltiin modulaarinen leikkaussali vaihtoehto jo
1950- luvulla, ranskalaisen Veller-yhtiön toimesta. Salin seinät ja katto olivat esivalmistetut
tehtaalla, ja sen varusteet rakennettu seinien sisään. Vellerin modulaarista leikkaussalia
markkinoitiin kokonaisena tuotteena ja se sisälsi leikkaussalivarusteet. Myöhemmin 1950-
luvulla brittiläinen kirurgi Denis Melrose Lontoon Hammersmithin yliopistosta suunnitteli
esivalmistetun leikkaussalin yhteistyössä insinööritoimisto New Electronic Productin
kanssa. Yrityksen osti myöhemmin Honeywell Controls. Perusteena tällaisen uuden leik-
kaussalin suunnitteluun oli perinteisten leikkaussalien korkea sairaalainfektioiden määrä.
1960 -luvun alussa ensimmäinen modulaarinen leikkaussali asennettiin Hammersmithin sai-
raalassa ja vuoteen 1968 mennessä modulaarisia saleja oli myyty 65 kappaletta. (Hughes
1981)

Ensimmäisissä modulaarisissa ratkaisuissa oli kevyt runko, johon kiinnitettiin 800 mm le-
veät modulaariset paneelit. Paneelit oli laminoitu melamiinipinnalla ja sisältä täytetty poly-
styreenillä. Paneelien runko oli puuvalmisteinen. Seinät oli kiinnitetty toisiinsa tiiviillä me-
kaanisilla lukoilla. Ensimmäiset modulaariset leikkaussalit olivat pohjapiirustukseltaan kah-
deksankulmaisia. Kahdensankulmaisten salien ajateltiin olevan ilmanvirran kannalta tasai-
sempia ja helpommin putsattavissa. Sen ajan lääkärit, hoitajat, insinöörit ja arkkitehdit ke-
huivat modulaarista leikkaussalia. 1960-luvulla modulaarisen leikkaussalin huonona puo-
lena pidettiin kuitenkin sen korkeaa hintaa. (Hughes 1981)

Myöhemmin 1960 -luvulla Honeywellin vetäytyessä markkinoilta tuli leikkaussalimarkki-
noille The Wellcome Foundation. Yrityksen tarkoituksena oli alentaa modulaaristen leik-
kaussalien kustannuksia ja lisätä esivalmistusastetta entisestään. He pitivät leikkaussalin
edelleen kahdeksankulmaisena, mutta vahvistivat runkoa jolloin rakenteista tuli metallisia.
He myös vaihtoivat mekaaniset lukot P.V.C-pintaan, jolloin salista tuli täysin umpinainen.
Kuuden vuoden aikana yritys myi 120 salia, joista 80 % meni vientiin Britannian ulkopuo-
lella. Näitä saleja myytiin avaimet käteen -ratkaisuna, jolloin se sisälsi suunnittelun ja ra-
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kentamisen. 1980-luvulla oli arvioita, että modulaarisissa saleissa leikkausten määrä perin-
teisiin saleihin nähden kasvoi 20 - 50 %. Leikkausten määrän arvioitiin kasvavan leikkausten
valmistelun kehityttyä ja salin siivouksen helpotuttua, johtuen salin edistyneestä suunnitte-
lusta. Lisäksi kontrolloidun valaistuksen ja paremman huoneilman vuoksi viihtyvyys ja kes-
kittyminen henkilökunnalla paranivat, mikä saattoi myös lisätä leikkauksien nopeutumista.
(Hughes 1981)

Jo ensimmäisissä modulaarisissa saleissa tekniikkaa oli mahdollista upottaa rakenteisiin, jol-
loin saliin jää enemmän tilaa liikkumiselle. Yleisesti modulaarisissa leikkaussaleissa työs-
kennellyt henkilökunta ei halunnut enää työskennellä perinteisessä leikkaussalissa. Tätä pi-
dettiin erityisesti yksityisten sairaaloiden kilpailuetuna, jotka olivat hankkineet modulaari-
sen leikkaussalin. Toisaalta myös jo 80-luvulla on tunnistettu modulaarisen leikkaussalin
muuntojoustavuus ja koettu se nopeammaksi rakennusvaihtoehdoksi. Modulaaristen leik-
kaussalien hygieniasta, elinkaaresta ja kestävyydestä usean vuoden ajalle on myös hyviä ko-
kemuksia. (Hughes 1981)

Nykyään modulaarisia leikkaussaleja rakennetaan paljon maailmalla. Erityisesti modulaari-
set puhdastilaelementit ovat tyypillisiä ratkaisuja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Muun
muassa Sorima Hospital Development kertoo myyneensä yli tuhat leikkaussalia kolmeen-
kymmeneen maahan eri puolille maailmaa (SHD 2017). Kuitenkin Suomeen modulaariset
leikkaussalit, puhdastilaelementit, ja leikkaussalien avaimet käteen -toimitukset ovat vasta
tekemässä tuloaan. Viimeisenä parina vuotena markkinoille on alkanut ilmestyä modulaari-
sen leikkaussalin toimittajia myös Suomessa. Syynä tähän on mahdollisesti vireillä olevan
leikkaussalien rakentamista määräävän tai ohjeistavan standardin vaikutus. Puhdastilaele-
menttejä on käytetty Suomessa muun muassa elintarvike- ja kylmätiloihin, lääketeollisuu-
teen, laboratorioihin ja elektroniikkateollisuuteen. Nyt puhdastilaelementtien valmistajia on
lähtenyt mukaan myös leikkaussalien rakentamiseen Suomessa.

3.3 Yhteenveto kirjallisuusosiosta

Ensimmäisiä modulaarisia leikkaussaleja on ollut Britanniassa käytössä jo 1950- ja 1960-
luvuilla. Salit yleistyivät ulkomailla 1980-luvulla. Modulaariset salit on koottu esivalmiste-
tuista melamiini- tai teräspintaisista levyistä. Toimittajien mukaan jo 80-luvun modulaaris-
ten salien hygieniasta on hyviä kokemuksia, ja salien on koettu tehostavan leikkauksia, li-
säten niiden määrää suhteessa aikaan. Kuitenkaan Suomeen modulaarisia leikkaussaleja ei
ole rakennettu ennen vuotta 2016, jonka jälkeen saleja ja toimittajia on tullut kotimaan
markkinoille. (Hughes 1981)

Leikkaussalien rakentamiseen ei ole Suomessa tarkkoja määräyksiä ja ohjeita. Pidemmän
aikaa valmisteilla on ollut kuitenkin yleiseurooppalainen standardi, josta on kaavailtu mää-
räävää tai ohjeellista. Rakentamismääräyskokoelmasta löytyy ääni ja valaistustasojen mää-
ritykset leikkaussaleille, mutta ei tarkkoja arvoja ilmanvaihdon mitoitukselle. Salien puh-
taustasojen luokitukseen voidaan käyttää SFS-EN ISO 14644-1 standardia. Lisäksi puhdas-
tilojen, kuten modulaaristen salien suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon on oma
standardi SFS-EN ISO 14644-4.
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Modulaarisuudella tarkoitetaan kokonaisuuksien jakamista pienempiin osiin, eli kom-
ponentteihin tai moduuleihin. Moduulit liitetään keskenään rajapintojen välityksellä. Mo-
dulaaristen osien toimintaa kuvaa keskeisesti komponenttien itsenäinen toiminta, integroi-
tavuus moduulien välillä, rajapintojen standardisointi, ja mahdollisuus moduulien tai kom-
ponenttien korvaamiseen. Moduulit voidaan tuottaa ja suunnitella itsenäisesti. Ne myös
saattavat toimia täysin itsenäisesti, tai integroituina muiden moduulien toimintaan. Modu-
laaristen komponenttien rajapinnat voidaan jakaa aukkomaiseen, bussimaiseen ja osista
koottavaan arkkitehtuuriin. Rakennusalalla modulaarisuus voidaan jakaa neljään kategori-
aan, siihen liittyvien tuotantosysteemien mukaan: Modulaarisiin rakennuksiin, tilojen esi-
valmistuksiin, osien esivalmistuksiin sekä paikan päällä rakentamiseen. (Balwin and Clark
1997, Fine 1998, Kusiak 2002, Peltokorpi et al 2017, Salvador et al 2002, Arnheiter and
Harren 2005)

Rakennuskohteiden urakoita voidaan jakaa vastuiden mukaan pääurakoihin, projektinjoh-
tourakoihin, suunnittelua sisältäviin urakoihin, ja allianssi malliin. Suunnittelua sisältävissä
urakoissa urakoitsijan vastuu on suurimmillaan, kun tämä vastaa urakan suunnittelusta ja
toteutuksesta. Suunnittelua sisältävistä urakoista käytetään myös nimitystä kokonaisvastuu-
rakentaminen, eli KVR -urakka ja avaimet käteen-toimitus. Avaimet käteen-toimitusta
käytetään rakennusalan lisäksi muillakin aloilla, kun puhutaan kokonaisen tuotteen tai pal-
velun toimittamisesta. Avaimet käteen -toimituksilla on tarkoitus tuottaa jotakin lisäarvoa
tilaajalle verrattuna yksittäisten osien hankintaan. Tilaaja voi saada toimituksella lisäarvoa
esimerkiksi tuotteen laatuun, toimitustehokkuuteen tai innovaatioihin. Tilaajalle aiheutuvat
riskit taas voivat olla esimerkiksi kustannukset, logistiikka ja toimitusten valvonta. (Ahola
et al., 2008, Liuksiala, 2014, Kiiras, 2001)

Kirjallisuudesta ei löydy kuitenkaan suomen- tai englanninkielistä aineistoa tilaajan koke-
mista modulaarisen leikkaussalin hyödyistä tai riskeistä. Näitä tilaajan kokemia modulaari-
sen leikkaussalin hyötyjä ja riskejä, tai kehityskohteita tullaan tässä tutkimuksessa tutki-
maan tapaustutkimuksessa.
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4 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto

Tässä kappaleessa kuvataan empiirisen tutkimuksen prosessi. Tutkimukseen on käytetty laa-
dullisen tutkimuksen menetelmiä (Metsämuuronen (2008); Yin (2003); Eskola & Suoranta
2000). Alla on kuvattu tapaustutkimuksen teoriaa, sekä esitelty tämän työn tapaustutkimus-
kohde. Lisäksi myöhemmin on esitelty tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät ja niiden ana-
lysointimenetelmät.

4.1 Tapaustutkimuksen kuvaus

Tapaustutkimuksen avulla voidaan vastata tämän tutkimuksen ajankohtaisiin tutkimuskysy-
myksiin modulaaristen avaimet käteen -leikkaussalien hyödyistä ja haasteista. Tällä tutki-
musmenetelmällä saadaan tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman kokonaisvaltainen ym-
märrys. Tapaustutkimus eli case study voidaan määrittää empiiriseksi tutkimukseksi, jonka
monipuolisia ja monilla tavoin hankittuja tietoja käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa tai toi-
mivaa ihmistä tietyssä ympäristössä. Tapaustutkimus on määritelty myös yksinkertaisesti
toiminnassa olevan tapahtuman tutkimukseksi. Tapaustutkimuksessa tutkittavasta tapauk-
sesta pyritään kokoamaan monipuolisesti ja monella tavalla tietoja, jotta ilmiötä ymmärre-
tään entistä syvällisemmin. Monipuolinen tiedon hankinta ei sulje pois tilastollisen aineiston
käyttöä (Metsämuuronen 2008).

Tapaustutkimuksen mahdollisia etuja ovat (Metsämuuronen 2008, Manion 1995) tutkittavan
omat kokemukset, jolloin tapaustutkimus tarjoaa luonnollisen pohjan yleistämiselle. Tapaus-
tutkimus tarjoaa tukea vaihtoehtoisille tulkinnoille, huomioiden sosiaalisten totuuksien mo-
nimutkaisuus ja sisäkkäisyys. Tutkimuksen materiaalin arkistoista voi tehdä erilaisia tulkin-
toja. Tämän tutkimuksen lähtökohta on toiminnallinen ja sen tuloksia voi soveltaa myös
käytännössä. Tapaustutkimus sallii lukijan tehdä omia johtopäätöksiä tutkimuksen tulok-
sista.

Tapaustutkimuksessa pyritään oppimaan yhdestä yksittäisestä tapauksesta. Yksittäisen ta-
pauksen havainnoinnilla pyritään luotaamaan syvälle ja analysoimaan intensiivisesti moni-
ilmeistä ilmiötä (Metsämuuronen 2008). Tapaustutkija etsii sitä mikä on yhteistä, ja toisaalta
mikä on erityistä ja uniikkia tapauksessa. Yleisesti ottaen tapaus ei ole yleisestettävissä, toi-
saalta tutkija saattaa löytää yksilöitä yhdistävän yhteisen piirteen. Tapaustutkimus voidaan
ymmärtää pienenä askeleena kohti yleistämistä. Yleistäminen ei kuitenkaan saa olla itsetar-
koitus. Yleistämistä oleellisempaa on tapauksen ymmärtämien (Metsämuuronen 2008). Ta-
paustutkimusta voidaan pitää keskeisenä strategiana kvalitatiiviselle metodologialla, eli laa-
dulliselle tutkimukselle, sillä lähes kaikki strategiat käyttävät tapaustutkimusta. Erot kvali-
tatiivisen tiedonhankinnan strategioissa vaihtelevat sen mukaan, miten tieto hankitaan ja
mikä on tutkimuksen kohde (Metsämuuronen 2008)
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4.1.1 Tapaustutkimus Inoroom

Tässä työssä tapaustutkimuksena on käytetty Inoroom-leikkaussaliratkaisua. Inoroomia voi-
daan pitää hyvänä tapaustutkimuksen kohteena, sillä se on ensimmäisiä modulaarisen avai-
met käteen -leikkaussalin toimittajia Suomessa. Inoroomia markkinoidaan uutena integroi-
tuna leikkaussaliratkaisuna, jonka voi tilata yhtenä toimituksena avaimet käteen kokonai-
suutena. Inoroom on peruskokonaisuus leikkaussalista. Se koostuu ilmatiiviistä puhdasti-
lasta, ilmanvaihtojärjestelmästä sekä ohjausjärjestelmästä. Ohjausjärjestelmällä ohjataan
muun muassa salin ilmanvaihtoa ja valaistusta. Tämän leikkaussalin sanotaan soveltuvan
niin uudiskohteisiin, kuin saneerauskohteisiin. Inoroomin taustalla on kolme suomalaista,
perinteikästä, sairaala- ja leikkaussalirakentamiseen erikoistunutta yritystä Halton, Hermetel
ja Merivaara. (Inoroom, 2017)

Halton Group on vuonna 1969 perustettu kansainvälinen perheyritys, joka on erikoistunut
sisäilmasto- ja sisäympäristötuotteisiin,- palveluihin ja ratkaisuihin. Yrityksen pääkonttori
on Suomessa ja se toimii 30 maassa. Tuotantolaitoksia, tutkimus- ja tuotekehitystä sijaitsee
Euroopan lisäksi Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Yrityksessä on töissä 1400 henkeä, ja sen lii-
kevaihto on 197 miljoonaa euroa (2015). Halton toimittaa ratkaisuja kaupallisista ja julki-
sista kiinteistöistä terveydenhuoltoon ja laboratorioihin sekä ammattikeittiöihin ja ravinto-
loihin. Lisäksi Halton tunnetaan sisäilmaratkaisuista laivoihin ja öljynporauslauttoihin. Hal-
tonin osaamis ja tuotealueisiin kuuluu ilmanjako, ilmavirtojenhallinta, paloturvallisuus, keit-
tiöilmanvaihto, ilmanpuhdistus, ja sisäympäristöjen hallinta. Haltonin julkis- ja liikeraken-
nuksien sisäilmaratkaisuiden myynti sijaitsee Pasilassa Helsingissä, ja Kausalassa, jossa si-
jaitsee myös Haltonin tehdas. (Halton, 2017)

Hermetel Oy on vuonna 1987 perustettu suomalainen kylmäalan perheyritys. Hermetelin
tuotantotilat sijaitsevat Orimattilassa. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat elementtiraken-
teiset kylmä-, pakaste- ja puhdastilat sekä niiden varusteet. Ratkaisuja toteutetaan mm. kau-
pan- ja elintarvikealan tarpeisiin, laivavarustamoille, sairaanhoitopiireille sekä tutkimuskes-
kuksille. Hermetelin henkilöstön määrä on 70 ja liikevaihtoa n. 10 miljoonaa euroa (2010).
(Hermetel, 2017)

Merivaara on vuonna 1901 Suomeen perustettu yritys. Yritys tarjoaa monipuolisen valikoi-
man sairaalakalusteita kuten sairaalasänkyjä, pöytiä, tuoleja kaappeja jne. Lisäksi Merivaara
toimittaa muun muassa leikkaussaleihin pöytiä, valaisimia, kattokeskuksia, lääkekaappeja,
vaunuja jne. Merivaara toimittaa myös integroituja leikkaussaliratkaisuja, kuten saliohjaus-
järjestelmän. Yrityksen pääkonttori, tuotekehitys ja tuotanto sijaitsevat Lahdessa. Se työllis-
tää noin 130 henkeä neljässä maassa. (Merivaara, 2017)

Nämä kolme yritystä ovat yhdistäneet eri alojen asiantuntijuuden, ja kehittäneet Inoroomin.
Hermetel toimittaa ratkaisuun puhdastilat, Halton ilmanvaihdon ja Merivaara ohjausjärjes-
telmän. Yritykset sijaitsevat keskeisesti Lahden seudulla, missä tapahtuu Inoroom leikkaus-
salin tuotekehitystä ja tuotantoa. Yrityksillä onkin täystoiminnallinen demotila Haltonin ti-
loissa Kausalassa ja puhdastila Orimattilassa Hermetelin tiloissa. Yritysten tavoitteena on
saada Suomen markkinoiden lisäksi Inoroomista selkeä vientituote maailmalle. Inoroomin
leikkaussaliratkaisu on kuvattu tarkemmin myöhemmin, kappaleessa 5.1
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4.2 Tiedonkeruumenetelmät

Metsämuurosen (2008) mukaan laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelminä käytetään
haastatteluja, kirjallista materiaalia, sekä tarkkailua eli observointia. Lisäksi Yin (2003) esit-
tää kuusi lähdettä tiedon hankkimiseen tapaustutkimuksessa: dokumentit, arkistot, haastat-
telut, osallistuva havainnointi, vapaa havainnointi, sekä fyysiset luomukset. Tässä tutkimuk-
sessa on tiedonkeruuta toteutettu näiden lähteiden pohjalta alla kuvatulla tavalla.

Tässä tutkimuksessa tehtiin yhteensä 19 haastattelua tapaustutkimukseen liittyen. Haastatte-
luja tehtiin osittain yhdessä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa. Haastateltavina on ollut eri
osapuolia liittyen Inoroomin leikkaussalitoimitukseen Pohjolan Oulun sairaalaan. Jokaiseen
tutkimuksen haastatteluun on pyydetty haastateltavan lupa. Haastattelut on nauhoitettu ja
litteroitu analysointia varten. Haastattelut on lähtökohtaisesti pyritty tekemään kasvotusten
ja yksittäisten haastateltavien kanssa. Yksi haastattelu jouduttiin kuitenkin käytännön syistä
toteuttamaan kahden hengen haastatteluna. Lisäksi kuusi haastattelua on toteutettu puhelin
haastatteluna. Haastattelujen runko löytyy liitteenä työn lopusta.

Haastatteluissa käytiin läpi modulaarisen leikkaussalin avaimet käteen toimituksen hyötyjä
yleisesti verrattuna perinteiseen leikkaussaliin. Yleisiä teemoja olivat näiden leikkaussalien
vertailu rakentamisen laadun, salien hygienian, rakentamisen aikataulun, kustannusten ja
osapuolten työpanosten osalta. Lisäksi haastatteluissa pyrittiin kuulemaan eri osapuolten
mielipiteitä leikkaussalitoimituksesta yleisesti. Haastattelut aloitettiin 9.12.2016 ja viimeisin
pidettiin 8.8.2017. Haastatteluiden kesto vaihteli 30 minuutista 120 minuuttiin. Haastatelta-
vina on ollut Inoroomin ohjausryhmän jäseniä Haltonista, Merivaasta ja Hermetelistä. Nämä
haastateltavien edustajat ovat vaihdelleet edustaen sekä Inoroomin tuotantoa, tuotekehitystä
että markkinointia. Haastattelussa on ollut myös Inoroomin suunnittelua, ja rakentamista
edustavia henkilöitä Granlundista. Lisäksi haastattelun kohteena on ollut Inoroomin tilaajan
Pohjolan sairaalan käyttäjän edustajia ja käyttäjiä, sekä Pohjola sairaalaa edustanut rakenta-
misen ja hankinnan konsultti. Lisäksi haastateltavana on ollut Pohjolan Oulun sairaalan pää-
urakoitsijan edustaja.
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Taulukko 2. Haastateltavat

Haasta-
teltava

Rooli Organisaatio Päivä-
määrä

Haastatte-
lun kesto

N1 Liiketoiminnanjohtaja Toimittaja 9.12.2016 100 min.
N2 Markkinointijohtaja Toimittaja 11.12.2016 51 min.
N3 Segmenttijohtaja Toimittaja 11.12.2016 42 min.
N4 Tarjontapäällikkö Toimittaja 11.12.2016 42 min.
N5 Hallituksen pj. Toimittaja 11.12.2016 60 min.
N6 Elementtituoteryhmäjohtaja Toimittaja 11.12.2016 28 min.
N7 Käyttäjien edustaja / Yksi-

könpäällikkö
Tilaaja / Käyt-
täjä

4.1.2017 110 min.

N8 Tuotekehitysjohtaja Toimittaja 25.1.2017 35 min.
(puhelin)

N9 Rakennuttajakonsultti Tilaaja / Käyt-
täjä

27.1.2017 89 min.

N10 Suunnittelija Suunnittelutoi-
misto

30.1.2017 100 min.
(puhelin)

N11 Suunnittelija Suunnittelutoi-
misto

23.2.2017 59 min.

N12 Projektipäällikkö Pääurakoitsija 3.3.2017 25 min.
(puhelin)

N13 Leikkausosaston tiimiesimies Käyttäjä 5.4.2017 52 min.
N14 Leikkausosaston tiimiesimies Käyttäjä 8.8.2017 21 min.
N15 Leikkaussalihoitaja Käyttäjä 8.8.2017 21 min.
N16 Leikkaussalihoitaja, instru-

menttivastaava
Käyttäjä 8.8.2017 14 min.

N1 Liiketoiminnanjohtaja Toimittaja 10.8.2017 40 min.
(puhelin)

N18 Rakennuttajapäällikkö Tilaaja 10.8.2017 19 min
(puhelin)

N7 Käyttäjien edustaja / Yksi-
könpäällikkö

Tilaaja / Käyt-
täjä

10.8.2017 22 min.
(puhelin)

Haastatteluiden lisäksi käytössä on ollut kirjallista materiaalia kuten markkinointiesite, toi-
mitussopimus, tarjouskirjoja, toimitusorganisaatio, projektisuunnitelma, takuu- ja huolto-
asiakirjat, työmaa-aikataulu sekä rakenne- ja suunnittelukuvia. Havainnointia ja muistiinpa-
noja on kirjattu vierailemalla Inoroomin yritysten Haltonin Kausalan, Hermetelin Orimatti-
lan ja Merivaaran Lahden tehtailla. Vierailuilla tutustuin niin tuotekehitykseen, tuotantoon
kuin markkinoinnin näkökulmaan. Vierailuilla tutustuttiin Inoroomin täystoiminnalliseen
prototyyppiin Kausalassa Haltonin tehtaalla. Lisäksi tutustuttiin Orimattilassa Hermetelin
tiloissa rakenteelliseen prototyyppiin. Pohjola Sairaalan Oulun Inoroom-leikkaussalin ra-
kentamisvaiheessa vierailtiin 23.2.2017. Sairaalaan tehtiin tutkimusvierailu myös 8.8.2017,
jolloin leikkausali oli jo valmis ja käytössä. Lisäksi 5.4.2017 vierailtiin Inoroomin kilpailijan
toimittamaan modulaariseen leikkaussali ratkaisuun Pohjolan Tampereen sairaalassa.
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4.3 Analysointimenetelmät

Laadullisen aineiston analyysillä pyritään luomaan aineistosta selkeä kuva ja tuottamaan
uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysin tarkoitus on tiivistää aineisto, kadottamatta kui-
tenkaan sen sisältämää informaatiota. Analyysillä pyritään kasvattamaan informaation arvoa
ja luomaan hajanaisesta aineistosta selkeä ja mielekäs kokonaiskuva. Erilaisia analyysime-
netelmiä ovat kvantitiiviset analyysitekniikat, teemoittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskur-
tiiviset analyysitavat, keskusteluanalyysi, lisäksi analyysimenetelmiä on kirjo muitakin me-
netelmiä. (Eskola & Suoranta 2000)

Tässä tutkimuksessa analysointimenetelmänä on käytetty teemoittelua. Eskolan ja Suoran-
nan mukaan aineistoista voi nousta esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Täten on
mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. Tekstimas-
sasta on pyrittävä löytämään ja sen jälkeen eroteltava tutkimusongelman kannalta olennaiset
aiheet. Kvalitatiivinen aineisto jätetään usein tematisoinnin nimissä tapahtuneeksi sitaatti-
kokoelmaksi. Teemoittelu vaatii teorian ja empirian vuorovaikutusta, joka tutkimustekstissä
näkyy niiden lomittumisena. Aineiston teemoitteluun on neljä erilaista pelkistämistapaa. En-
sinnäkin tutkija voi käyttää tekstikatkelmaa perustelemaan tulkintaansa. Toiseksi sitaatti voi
toimia aineistoa kuvaavana esimerkkinä. Kolmanneksi lainausta voidaan käyttää tekstin elä-
vöittämiseen, ja neljänneksi aineistosta voidaan pelkistää tiivistettyjä kertomuksia. Teemoit-
telun avulla tekstiaineistosta saadaan esille kokoelma erilaisia vastauksia ja tuloksia esitet-
tyihin kysymyksiin. Tällöin tutkimustulokset palvelevat parhaiten juuri erilaisia käytännöl-
lisiä intressejä. Teemoittelussa on tärkeää myös sitaattien suhde tutkijan omaan analysointiin
ja tulkintaan. Mitään ehdotonta sääntöä sitaattien määrästä ei voida antaa, mutta tutkimuksen
pitäisi kertoa enemmän itse tutkittavasta ilmiöstä kuin tutkijasta. Kuitenkin haastateltavien
puheet sinällään eivät ole tutkimuksen tuloksia, joten tutkijan analysointi ja tulkinta on myös
tärkeää (Eskola & Suoranta 2000).

Tässä tutkimuksessa teemoja on aineiston osalta pyritty jäsentämään vastaamaan kahteen
pääasialliseen tutkimuskysymykseen (TK):
 TK 1: Mitä tarkoittaa modulaarinen leikkaussali avaimet käteen -toimituksena?
 TK 2: Mitkä ovat tällaisen leikkaussalin hyödyt perinteiseen leikkaussalin rakenta-

mistapaan?

Leikkaussalin hyötyjen teemoiksi on valittu modulaarisen kirjallisuuden perusteella laatu,
aikataulu, kustannus ja muuntojoustavuus. Lisäksi teemoina on ollut Aholaa (2008) mukail-
len avaimet käteen toimituksen hyötyjä ja uhrauksia tilaajan kannalta kuten toimituksen
helppous, kommunikaatio, tuotekehitys, logistiikka, lisäpalvelut ja kilpailutus. Myös leik-
kaussalien hankinnan erityispiirteitä Hughesin (1981), Attilan (2014) ja SFS-EN ISO 14644
standardin mukaan, kuten leikkaussalin hygieniaa, sekä suunnittelun ja rakentamisen erityis-
piirteitä on käytetty teemoittelussa.

Lisäksi leikkaussalin tekniikkaa ja tuotantoa on arvioitu modulaarisuuden kirjallisuuden
osalta (Ulrich 1995, Peltokorpi et al. 2017, Gosling et al. 2016, Kendall 2005). Täten on
arvioitu tapaustutkimuksen modularisuutta tuotantotavan ja strategian mukaan. Lisäksi leik-
kaussalin avaimet käteen –toimitustapaa ja hankinnan sisältämää suunnittelua on arvioitu
erilaisten rakennusurakkamuotojen kirjallisuuden mukaan (Kiiras 2001, Liuksiala 2014,
Ahola 2008, Lahdenperä 2009, Hanhijärvi 2003). Teemoittelussa on myös käytetty haastat-
teluiden yhteydessä yleisesti esiin nousseita asioita.
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5 Inoroom-leikkaussaliratkaisu

Tässä kappaleessa esitellään tapaustutkimuksena Inoroom-leikkaussaliratkaisua. Kappa-
leessa on ensiksi kuvattu Inoroominin yleinen ratkaisu. Yleisessä ratkaisussa on käyty läpi
modulaarinen tekninen ratkaisu ja avaimet käteen -toimitustapa toimittajan yleisesti tarjo-
amilla tiedoilla. Tämän jälkeen esitellään Pohjola Sairaalaan tilaamaa Inoroomia Oulun koh-
teessa. Oulun kohteesta käydään läpi myös tekniset ratkaisut ja toimitustapa toimittajat ja
tilaajan tarjoamilla tiedoilla, sekä työmaavierailulla saaduilla tiedoilla.

Tämä luvun tiedot ovat perustuvat tilaajan ja toimittajan kirjalliseen materiaaliin kuten mark-
kinointiesitteeseen, toimitussopimukseen, tarjouskirjoihin, toimitusorganisaatioon, projekti-
suunnitelmaan, takuu- ja huoltoasiakirjoihin, työmaa-aikatauluun sekä rakenne- ja suunnit-
telukuviin. Lisäksi havainnointia ja muistiinpanoja on kirjattu tutkimusvierailuilla, jotka on
tarkemmin esitelty edellä luvussa 4.2 tiedonkeruumenetelmissä.

5.1 Taustaa

Vuoden 2012-2013 tienoilla alettiin puhdastilayritys Hermetelissä ideoimaan uuden tyyp-
pistä leikkaussaliratkaisua. Hermetelissä otettiin talotekniikka suunnittelu yritys Granlund
mukaan leikkaussalin ideointiin. Heille selvisi, että myös Halton oli ilmanvaihdon puolelta
tutkinut samaa aihetta, jolloin Halton lähti yhteistyöhön mukaan. Lisäksi yhteistyöhön otet-
tiin mukaan leikkaussalien kalusteita ja käyttöjärjestelmiä tarjoava Merivaara. Yritykset ke-
hittivät yhdessä, omien alojensa osaamisten pohjalta, uuden tyyppistä leikkaussaliratkaisua.
Tarkoituksena oli luoda täysin valmis leikkaussaliratkaisu, joka sisältää kaiken tarvittavan
tilaajan kannalta. Yritysten leikkaussaliratkaisu sai nimekseen Inoroom. Yritysten tavoit-
teena oli saada leikkaussaliratkaisu Suomen markkinoille, jonka lisäksi tehdä siitä vienti-
tuote myös maailmalle. Leikkaussaliratkaisu lanseerattiin sairaalatekniikan päivillä 3.6.2015
Turussa. Ratkaisu esiteltiin modulaarisena leikkaussali ratkaisuna avaimet käteen -toimituk-
sena. Ratkaisua lanseerattaessa, se edusti täysin uuden tyyppistä leikkaussaliratkaisua ja han-
kintatapaa Suomessa.

Yritykset yhdessä pitävät Inoroomia Hermetelin, Haltonin ja Merivaaran yhteen liittymänä.
Halton toimii ratkaisun päätoimittajana ja Hermetel sekä Merivaara alihankkijoina. Näillä
kolmella yrityksellä on kuitenkin ohjausryhmä, joka käytännössä vastaa Inoroomin hallin-
nasta. Ohjausryhmään kuuluu yhteensä kuusi henkilöä, kaksi kustakin yrityksestä. Inoroom-
yhteistyötä verrataan myös allianssi-organisaatioon, sillä toimittajien välillä on yhteisvas-
tuullisuus, yhteinen riskien jako ja yhteinen päättävä ohjausryhmä. Lisäksi Granlund on
suunnittelun osalta vahvasti kehittänyt Inoroomia, ja vastaa projektikohtaisesti suunnitte-
lusta, olematta kuitenkaan virallisesti toimijana Inoroomissa.

Erityisosaamista vaativat asennukset toteutetaan pääasiassa yritysten omalla henkilöstöllä.
Tällaisia asennuksia ovat muun muassa puhdastilojen rakenteet, ilmanvaihto ja automaatio.
Triviaalit työt on taas saatettu hankkia projekti-kohtaisesti aliurakkana. Tapauskohtaisesti
voidaan käyttää samoja aliurakoitsijoita sairaala hankkeen pääurakoitsijan kanssa. Oulun
kohteesta esimerkkinä on leikkaussalin mattotöiden toteuttaminen samalla aliurakoitsijalla
pääurakoitsijan kanssa.
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5.2 Tekniset ominaisuudet

Inoroomin avaimet käteen -leikkaussalikonsepti koostuu ilmatiiviistä puhdastilasta, ilman-
vaihtojärjestelmästä ja ohjausjärjestelmästä. Ratkaisussa modulaarisuus näkyy eri rakennus-
osien ennakkoon suunnitteluna, ja pitkällä esivalmistustasolla tehdasolosuhteissa. Osien en-
nakkoon valmistuksella pyritään laadukkaampaan rakentamiseen valvotuissa olosuhteissa.
Modulaarisuudella ja esivalmistuksella pyritään myös lyhyenpään asennus- ja käyttöönotto-
aikaan, sekä kustannustehokkuuden optimointiin. Lisäksi modulaarisuudella pyritään yksin-
kertaistamaan päivityksiä ja huoltoa eri rakennus- ja tekniikka osien kohdalla.

Ratkaisu perustuu salin ja teknisen tilan esisuunniteltuun malliin, josta muokataan aina pro-
jektikohtainen toteutus asiakkaan tarpeiden mukaan. Esisuunnitellun salin koko on 50m2.
Yleisesti salit ovat 50m2-60m2, mutta myös yli 60m2 salit ovat mahdollisia. Lähtökohtana
neliön muotoinen sali on suositeltava, mutta tässä on myös projektikohtaista joustoa. Leik-
kaussalin kerrosvälien vapaa korkeus lattiasta kattoon on minimissään 3700 mm, jolloin sa-
lin tehollinen sisäkorkeus on 3000 mm. Salin viereen sijoitettavan teknisen tilan koko on
noin 18 m2. Yksi tekninen tila palvelee kahta salia, ja se on helpoin sijoittaa kahden leik-
kaussalin väliin. Tekninen tila voidaan sijoittaa leikkaussalin kanssa samaan kerrokseen, tai
leikkaussalin yläpuoliseen kerrokseen, riippuen tilaajan ja leikkaussalia ympäröivän tilan
tarpeista (Kuva 8). Tekninen tila kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle saleja, sillä etäi-
syydet lisäävät energiahävikkejä ja kanavistojen tarvitsemaa tilaa.

Kuva 8. Tekniikkatilan sijoittelu

Hermetel vastaa Inoroomin puhdastilaratkaisusta (Hermetel Clean room system) (kuva 9).
Puhdastila kokonaisuuteen kuuluu: seinät, katto, välikatto, tekniikkaelementit, monitoriele-
mentit, ovet, ikkunat, läpiantokaapit ja lattia. Toimittaja Puhdastilaelementit ovat 100 mm
paksuja polyuretaanitäytteisiä sandwich-elementtejä, ja niissä on sisään rakennetut pikalu-
kot. Elementtien väliset pikalukitukset takaavat helpon asentamisen, ja mahdollisten myö-
hemmin tehtävien lay-out muutoksien onnistumisen. Elementtien pinnassa on polttomaalattu
0,6 mm paksu sinkitetty teräslevy. Toimittajan elementit ovat hermeettisiä, eli ilmatiiviitä.
Lisäksi elementit ovat hygieenisiä, partikkeli päästöttömiä ja maadoitettuja. Lisäksi niihin
on mahdollista saada säteilysuoja. Elementit on pintakäsitelty joko polyesteri-epoxilla, tai
antibakteerisella pulveripolttomaalauksella. Pinta maalauksiin on saatavilla erilaisia värejä,
RAL-värikartan mukaan. Elementtien välisten saumojen tiivistys toteutetaan liimakitillä, ku-
ten myös erilaisten läpivientien tiivistys. Läpivientejä voidaan tiivistää myös erillistiivis-
teillä.
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Toimittaja käyttää välikatossa ääntä vaimentavaa Ecophon Hygiene 600x600 alakattoratkai-
sua. Alakatossa on myös 12 kappaletta DALI-ohjattua 70-sarjan LED-valaisinta. Tekniikka-
elementit ovat edestä ja takaa avattavia, ilman polyuretaani täytettä, mutta hermeettisiä ele-
menttejä. Tekniikkaelementtien sisällä on valmiina sähköt ja pohjat sähköpistorasioita ja tie-
toliikennepistokkeita varten. Tekniikkaelementteihin kuuluu myös kaasupisteet, sekä moni-
torointielementti, jonka sisään voi asentaa TV-monitorin. Monitorielementit voidaan asentaa
joko pintaan, tai upottaa seinä elementteihin.

Ratkaisun oviin on useita eri vaihtoehtoja tilaajan mieltymyksen mukaan riippuen koosta,
tyypistä väristä ja automatiikasta. Toimittajan ikkunat ovat hermeettisiä, lisäämään ilman-
tiiveyttä. Ikkunoihin voi lisäksi saada optiona säteilysuojauksen ja pimennettävyyden. Läpi-
antokaapit ovat myös hermeettisiä, ja niihinkin on useita vaihtoehtoja koon, tyypin, värin ja
tekniikan mukaan, joihin on myös säteilysuoja optiona. Ratkaisun ikkunat ja ovet upotetaan
elementteihin mahdollisimman tasaisiksi. Tällöin tiloissa ei ole ylimääräisiä listoja, joihin
voisi kerääntyä pölyä.

Ratkaisun lattiana käytetään antistaattista lattiapinnoitetta, johon on myös useita vaihtoeh-
toja. Ratkaisuun sisältyy terästukirakenne, joka mahdollistaa liikuteltavat kiinnityspisteet
varsistoille ja kattokeskuksille. Teräsrakenne tukeutuu seinäelementtien kautta lattiaan tai
vaihtoehtoisesti kiinnitetään betoniseen välipohjalaattaan.

Kuva 9. Hermetelin yleinen puhdastilaratkaisu.

Halton vastaa Inoroomin ilmanvaihtoratkaisusta (kuva 10). Salissa käytetään Haltonin Vita
OR Space-ratkaisua, joka on edistynyt laimentava ilmanjako, eli sekoittava ilmanjako. Il-
manvaihtoratkaisu on suunniteltu toimenpidetiloihin, joissa on korkea riskitaso (ISO 5). Il-
manvaihto tarjoaa vaaditun puhtaustason koko toimenpidetilaan. Lisäksi tämä ilmavaihto
ratkaisu tuottaa tarvittavan ilmavirran toimenpidehuoneen mikrobitason perusteella, eli uu-
den mahdollisen standardin perusteella. Tällöin päästöt ovat <10 CFU/m3.
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Sekoittavan ilmanvaihdon sanotaan laminaariseen ilmanvaihtoon verrattuna ottavan parem-
min huomioon koko sali puhdastilana, eli salin koko pinta-ala hygieeniseen käyttöön. Lisäksi
ilmamäärän sanotaan olevan pienempi ja säädettävissä jolla voidaan saada energiasäästöjä
ja mukavuutta lämmön, vedon ja äänen suhteen. Sekoittavassa ilmanjaossa tuloilman läm-
pötilaero on pienempi kuin laminaarisessa, joka myös lisää mukavuutta. Lisäksi sekoitta-
vassa ilmanjaossa on säädettävät tuloilmasuuttimet. Sekoittavan ilmanjaon ilmavirtaus on
turbulenttista, jolloin virtauksen häiriötekijöiden vaikutukset ovat pienemmät. Sekoittavan
ilmanjaon laimennusperiaatteella henkilöiden sijainti ja liikkuminen ovat vapaampaa.

Toimittaja sanoo tehneensä Kausalan demotiloissa kymmeniä simuloituja leikkausia yhteis-
työssä eri sairaaloiden kanssa. Leikkaussimulaatioiden aikana mitattiin mikrobitasoa, läm-
pötilaa, ilmannopeutta, sekä haastateltiin henkilöstöä. Toimittajan mukaan leikkaussalisi-
mulaatioissa hygieniatavoitteet saavutettiin helposti. Mikrobitasoja mitattiin leikkauspöy-
diltä, instrumenttipöydiltä lähellä leikkauspöytää ja seinustaa useita kymmeniä kertoja. Tes-
tituloksissa saatiin keskiarvoksi 2,7 CFU/m3, ja korkeimmaksi arvoksi 6 CFU/m3. Myös
leikkaussalisimuloinnin henkilöstön kommentit olivat positiivisia. Henkilöstö ei tuntenut ve-
toa tai melua, ja koki lämpötilan miellyttäväksi. Kausalan leikkaussalisimuloinnin lisäksi on
tehty CFD simulaatioita, eli sisäilman virtaussimulointeja. Ilmanvaihdon sanotaan takaavan
myös hyvän lämpöviihtyvyyden, säädettävän ilmavirtauskuvion, ja hiljaisen toiminnan. Il-
manvaihdolla pystytään myös hallitsemaan kostutusta ja painesuhteita leikkaussalin ja sen
ulkopuolisen tilan välillä. Ilmanvaihdolla uskotaan saatavan myös energiasäästöjä tarpeen-
mukaisilla toiminnoilla, kun se huomioi esimerkiksi sään vaikutuksen kuivatus- ja kostu-
tusenergiaa laskettaessa.

Ilmanvaihdon urakkarajana pidetään seinien ulkopintoja, jolloin toimitukseen kuuluu ilman-
vaihdon osalta: Tulo- ja poistoilmalaitteet, suodattimet, säätöpellit, palopellit, kanavat, ää-
nenvaimentimet, kiertoilmakone, tarvittavat säätö- ja automaatiojärjestelmät. Ilma tuotetaan
”Make-up” -koneella ja tuodaan leikkaussaliin sairaala verkosta, jotka ovat urakkarajan ul-
kopuolella. Make-up -koneella hallitaan leikkaussalin painesuhteita ja tuodaan tilaan raitista
tuloilmaa.

Kuva 10. Ilmanvaihto

Merivaara vastaa Inoroomin leikkaussalin ohjausjärjestelmästä. Ohjausjärjestelmänä käyte-
tään Merivaara OpenOR –saliohjausjärjestelmää, jota on jatkokehitetty toimimaan saumat-
tomasti muun Inoroom-salitekniikan kanssa. Ohjausjärjestelmällä hallitaan leikkaussalia
älykkäällä tavalla. Esimerkiksi tällä ohjausjärjestelmällä pystytään hallitsemaan dynaami-
sesti ilmanjakoa ja hygieniatasoa potilastilan, esiasetusten ja tilannekohtaisten parametrien
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avulla. Ilmanvaihdon lisäksi ohjausjärjestelmällä pystytään hallitsemaan leikkaussalin va-
laistusta. Sanotaan että ilmanvaihdon ja valaistuksen hallinnalla voidaan saada energiasääs-
töjä, kun niiden käyttöä voidaan ohjata tarvittavan käytön ja hygieniatason mukaan. Ohjaus-
järjestelmällä voidaan hallita huoneen ilmaa, syöttämällä riskitaso, lämpötila, sekä salissa
oleva henkilömäärä. Ohjausjärjestelmällä pystytään hallitsemaan kuvia, videoita, äänentois-
toa, ja ottamaan esimerkiksi etäkonsultaatiota. Lisäksi järjestelmään kuuluu ovien yhtey-
dessä olevat info näytöt. Järjestelmä on pyritty tekemään selkokieliseksi, jolloin se on leik-
kaussalin henkilökunnalle helppo käyttää. Merivaaran järjestelmä on tehty avoimeksi, jol-
loin siihen voidaan liittää myös muiden ulkopuolisten toimittajien tekniikkaa, kuten valai-
simia ja näyttöjä.

Merivaaran kautta on mahdollista saada leikkaussaliin optiona myös leikkaussalikalusteita
ja -varusteita. Leikkaussali-varusteita ovat mm. leikkauspöydät, kattokeskukset, monitorit,
salivalaisimet, ohjausjärjestelmät, instrumenttipöydät, anestesialaitteet, kaapit, pöydät, tuo-
lit. Tilaajalle on kuitenkin jätetty vapaus valita mieleisensä varusteet, sillä monilla käyttäjillä
on omat mieleisensä tuotteet.

5.3 Toimitustapa

Inoroomin leikkaussali toimitetaan avaimet käteen toimituksena. Tällöin hankinta sisältää
leikkaussalin rakentamisen ja sen suunnittelun. Urakkarajana pidetään leikkaussalin ja sen
vaatiman teknisentilan ulkopintoja, ja niiden välisiä tekniikkavetoja. Urakkaan sisältyy
myös talotekniikka, johon kuuluu salin sähkö, kaasut, LVI, ATK/tietoliikenne ja automaatio.
Toimituksen peruspaketti sisältää toiminnalliset tilat ilmanvaihdon ja ohjausjärjestelmän
kanssa. Siihen kuuluu myös seinäpintoihin integroidut sähkö-, tietoliikenne ja kaasupisteet,
tekniikkakeskus ja kosketusnäyttöjä. Salin kuvansiirtoverkkoon on mahdollisuus liittää mo-
nitoreja ja infonäyttöjä. Operaatiovalaisimeen on mahdollista kiinnittää sähkö-, monitori-, ja
kamera. Lisäksi liikuteltavaan kattokeskukseen on mahdollista saada kiinnityspisteitä sähkö-
, monitori-, kamera-, ja sairaalakaasuvalmiuksilla.

Toimituksen peruspaketin ulkopuolelle kuuluu vapautena valita myöhemmin, myös muiden
toimijoiden: monitoreja ja kuvalähteitä, operaatiovalaisimia ja kattokeskuksia, leikkauspöy-
tiä ja muuta kalustusta. Usein näiden laitteiden toimittajat asentavat itse kyseiset varusteet.

Toimitukseen kuuluu leikkaussalin rakentamisen projektinjohto, komponenttien logistiikka
ja asennus. Urakkaan kuuluu myös: kaasu- ja sähkötarkastukset, tilan tiiveyden testaus,
Hepa-suodattimien vuototestaus, tilan puhtaustason mittaus, tilan toipumisajan mittaus, koh-
deasetusten ohjelmointi, koekäyttö, etanolipesu sekä käyttökoulutus.

Salin suunnittelun lähtökohtana on esisuunniteltu malli, mutta jokaisen projektin suunnittelu
toteutetaan projektikohtaisesti räätälöiden. Tällöin suunnittelun räätälöinnistä saadaan par-
haat edut, kun varhaisessa vaiheessa huomioidaan tilan kerroskorkeus, salien ja teknisten
tilojen pinta-ala sekä sijoittelu, tilan sähkö- ja IV-kuilut, päivänvalotarpeet eli ulkoikkunat,
suunnittelun ja rakentamisen urakkarajat eli leikkaussalin ulkopinnat. Toimituksen tarkoi-
tuksena yhden toimittajan vastuullisuus, jolloin vastuu kattaa suunnittelun ja asennukset
sekä erikseen sovitut lisätoiminnot. Lisäksi avaimet käteen toimituksella annetaan ennak-
koon sovittu kiinteä hinta leikkaussalin hankinnalle, joka ei saa muuttua toimittajasta johtu-
vista syistä.
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Inoroom toimitus on jaettu kolmeen vastuukoriin Hermetelin, Haltonin ja Merivaaran kes-
ken. Toimitusprojektille nimetään oma vastuuhenkilö kaupallisille asioille, suunnittelulle
sekä projektinjohdolle. Ratkaisun toimittaja käyttää leikkaussalin asennuksessa sekä omien
yritystensä henkilöstöä, että aliurakoitsijoita. Erityisosaamista vaativat työt toteutetaan pää-
asiassa omalla henkilöstöllä jokaisessa projektissa. Tällaisia töitä on muun muassa puhdas-
tilojen asennus, ilmanvaihdon erikoistyö ja automaatio. Triviaalit työt taas saatetaan hankkia
projektikohtaisesti aliurakkana. Toimittaja myös saattaa käyttää samoja aliurakoitsijoita
kuin sairaala hankkeen pääurakoitsija on käyttää.

5.4 Pohjola Sairaalan modulaariset leikkaussaliratkaisut

OP-ryhmän omistaman Pohjola Sairaalan ensimmäiseen sairaalaan Helsingissä rakennettiin
perinteiset leikkaussaliratkaisut vuonna 2013. Lisäksi vuonna 2016 Pohjolan Tampereen sai-
raalaan hankittiin modulaariset leikkaussalit avaimet käteen -ratkaisuna Caverionilta. Toi-
mitus sisälsi Caverionin toimesta leikkaussalien puhdastilaelementit ja talotekniikan. Tämän
tutkimuksen tiedossa Pohjolan Tampereen sairaalan Caverionin leikkaussalit olisivat ensim-
mäiset modulaariset leikkaussalit Suomessa.

Vuonna 2016 ja 2017 Pohjola Sairaala hankki Inoroom-leikkaussaleja uusiin kohteisiinsa.
Nämä Inoroomin ratkaisut ovat siis ensimmäisten modulaaristen salien joukossa Suomessa.
Tutkimuksen aikana Suomen markkinoille on tullut myös useampia muita, uusia modulaa-
risia avaimet käteen leikkaussalitoimittajia.

Inoroom-ratkaisuja hankittiin neljä salia Oulun toimipisteeseen, kolme salia Kuopion toimi-
pisteeseen, ja lisäksi kolme salia Turun toimipisteeseen. Oulun ja Kuopion leikkaussalien
suunnittelu käynnistyi syksyllä 2016. Näiden asennus aloitettiin kevättalvella 2017, ja käyt-
töönotto on kesällä 2017. Turun kohteen käyttöönotto on alkuvuonna 2018. Tässä työssä
keskitytään Oulun kohteeseen.

5.4.1 Oulun kohteen tekniset ratkaisut

Oulun kohteessa on neljä rivimuotoon sijoitettua Inoroom-leikkaussalia. Kuvassa 11 on esi-
tetty Oulun kohteen yksittäisen leikkaussalin ja teknisentilan pohjapiirustus. Kuva 12 on taas
kuvattu Oulun kohteen valmistuneesta leikkaussalista. Leikkaussalien tekniset tilat on sijoi-
tettu samaan kerrokseen leikkaussalien kanssa, keskimmäisten ja reunimmaisten leikkaus-
salien väliin. Oulun kohde sisältää uusinta tarjolla olevaa leikkaussalitekniikkaa. Tämä tar-
koittaa, että leikkaussalit on rakennettu puhdastilaelementeistä, laimentavasta ilmanvaih-
dosta, ja integroitu nämä käyttöjärjestelmällä kokonaisuutena toimivaksi ratkaisuksi.
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Kuva 11. Pohjakuva Inoroom Oulu.

.
Kuva 12. Oulun valmis modulaarinen leikkaussali, ilman kalusteita.
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Oulun kohteessa puhdastilaratkaisuna on käytetty Hermetelin Clean Room Systemiä. Tässä
ratkaisussa seinät ja katot koostuvat modulaarisista puhdastilaelementeistä. Nämä elementit
ovat 100 mm paksuja polyuretaani täytteisiä (kuva 13 ja 14). Elementit kiinnittyvät toisiinsa
pikalukoilla, jolloin ne ovat nopeat asentaa (kuva 13 ja 14). Puhdastilaratkaisuun ja element-
teihin on integroitu vesi-, kaasu-, sähkö-, ja tietoliikenneputkitukset, -kaapelointi ja erilaiset
kalusteet. Elementit sisältävät takaa- ja etupuolelta avattavat seinätekniikkapaneelit. Puhdas-
tilaratkaisuun integroidut kaasuputkitukset sisältävät leikkauksissa käytettävän hapen, hen-
gitysilman, instrumentti-ilman ja hiilidioksidin. Leikkaussalin katon KSL-kiinnityskehä tue-
taan yläpohjasta (kuva 15). Kehä sisältää lisäksi KSL-laitteiden liikuteltavat kiinnityslaipat,
joiden yhteydestä löytyy tarvittaessa liitännät sähkölle, monitoreille, kameroille ja sairaala-
kaasuille.

Puhdastilaratkaisuun kuuluu kaksi puhdastilaliukuovea potilaalle ja henkilökunnalle, jotka
ovat Koneen valmistamia automaattiohjauksellisia. Puhdastilaratkaisu sisältää myös läpian-
tokaappeja, integroituja seinämonitoreja, ovi-infonäyttöjä. Ratkaisussa on käytössä hygiee-
ninen alakattoratkaisu.  Puhdastilan elementit ja ovet ovat pulveripolttomaalattuja antibak-
teerisella EP/PE8235 pinnalla. Muut pinnat ovat normaalilla polttopulverimaalauksella. Sa-
lin lattian pinnoitteena käytetään antistaattista muovimattoa.

Kuva 13. Modulaaristen puhdastilaelementtien pikalukkoliitos.
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Kuva 14. Modulaarisen puhdastilaelementin pikalukko.

Kuva 15. Leikkaussalin katon kannatus yläpohjaan.

Leikkaussalin ilmanvaihtoratkaisuna käytetään Haltonin Vita OR Spacin laimentavaa ilman-
vaihtojärjestelmää. Tämä järjestelmä alittaa mikrobipitoisuuden 10 CFU/m3 CEN
TC156WG18 työryhmän standardin ehdotuksen mukaisesti, soveltuen korkean riskin leik-
kauksiin. Ilmanvaihto ratkaisu on mitoitettu 8 henkilölle ja potilaalle. Ilmanvaihto kattaa
leikkaussalin lämmityksen, jäähdytyksen, painesuhteiden hallinnan sekä normaali-, että in-
fektiotilassa. Ilmanvaihdon tekniikka sisältää tulo- ja poistoilmalaitteet, suodattimet, säätö-
pellit, palopellit, kanavat, äänenvaimentimet, kiertoilmakoneet, tarvittavat säätö- ja auto-
maatiojärjestelmät.
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Saliohjausjärjestelmänä käytetään Merivaaran Open OR järjestelmää. Järjestelmä kattaa en-
nen kaikkea ilmanvaihdon ja hygienian ohjauksen. Siihen sisältyy myös yleisvalaistuksen
ohjaus, kuvalähteiden ja monitorien ohjaus, äänentoisto-ohjaus, ovi-infonäyttöjentuki. Jär-
jestelmän tekniikka koostuu keskusyksiköstä, tietoliikenneverkosta monitoreille ja kuvan-
lähteille, kosketusnäytöstä ohjauskeskukseen sekä äänentoisto järjestelmästä.

Oulun kohteen tekniset toimitukset sisältävät edellä mainittujen lisäksi, yleisvalaistuksen,
kellon ja ajanoton, sähkö- ja ohjauskeskuksen varavoimavalmiudella ja telekeskuksen. Ti-
laaja on itse halunnut tilata erikseen kattokeskuksen, sekä mieleisensä leikkaussalikalusteet
eri toimittajalta.

5.4.2 Oulun kohteen toimitus

Oulun kohde sisältää leikkaussalin suunnittelun, tekniikan, asennuksen ja käyttöönoton yh-
deltä toimittajalta. Suunnittelussa käytetään esisuunniteltuamallia, mutta myös projektikoh-
taista erityissuunnittelu. Erityissuunnitteluun kuuluu tekniikan määrittelyt, liityntärajapinnat
ja yhteensovitus, varustelut, toteutus- ja tuotantokuvat. Toimitus sisältää sovitut tekniset rat-
kaisut, sekä niiden rahdin ja asennuksen. Teknisten ratkaisujen asennukset kattavat projek-
tinjohdon ja käyttöönottoviritykset. Toimitukseen kuuluu myös kaasu-, sähkö-, IV-, tietolii-
kenne- ja automaatioasennukset ja tarkastukset. Asennusten jälkeen toimitukseen kuuluu
leikkaussalien tiiveystestaukset, hepa-suodattimien asennukset ja vuototestaukset, salien
puhtaustasomittaukset, toipumisaikojen mittaukset. Ennen luovutusta leikkausalin toimituk-
seen kuuluu myös kohdeasetusten ohjelmointi, koekäyttö ja näkyvien pintojen etanoli pesu
hygienian takaamiseksi. Salien toimitukseen kuuluu myös toimittajan käyttökoulutus tilaa-
jalle.

Taulukon 3 työvaiheet kuuluvat Oulun kohteen toimitukseen. Nämä työvaiheet ja niiden ai-
kataulu ovat alkuperäisestä projektisuunnitelmasta, ja ne ovat muuttuneet projektin aikana.
Lay-out suunnittelu on aloitettu alkusyksystä 2016. Lisäksi elementtien, ilmanvaihdon ja
saliohjausjärjestelmän suunnittelu ja tuotanto on aloitettu loppusyksystä 2016. Pohjola Sai-
raana Oulun kohteen pääurakoitsija Lapti on luovuttanut leikkaussalin rakentamiselle tar-
koitetun tila vuoden 2017 alussa. Sen jälkeen toimittaja on aloittanut leikkaussalin asennuk-
set työmaalla. Luovutus on tapahtunut huhtikuun lopulla 2017. Asennusvaihe ja mittaukset
kestävät 3 + 1 kuukautta. Oulun kohteen leikkaussalin rakentaminen on käsittänyt yli 30
työvaihetta, joista yksi toimittaja on vastuussa tilaajalle. Näihin työvaiheisiin kuuluu sekä
suunnittelu, asennukset, mittaukset että siivous. Taulukkoon 3 on kuvattu Hermetelin, Hal-
tonin ja Merivaaran vastuukorit työvaiheista. Nämä yritykset vastaavat lähinnä oman alo-
jensa osien valmistamisesta ja toimittamisesta. Lisäksi he suorittavat erityisosaamista vaati-
vat työt kuten elementtien asennukset, automaation ja saliohjausjärjestelmän asennuksen.
Yritykset ovat käyttäneet joihinkin töihin myös paikallisia aliurakoitsijoita. Tällaisia töitä
ovat esimerkiksi sähkötyöt, ilmanvaihdon asennus, mattotyöt, putki ja kaasutyöt. Kolmessa
urakassa on päädytty käyttämään samaa aliurakoitsijaa kuin koko sairaalahankkeen pääura-
koitsija Lapti on käyttänyt. Tällaisia urakoita on ollut lattiamattotyöt, alakattotyöt ja puhdas-
tilaliukuovet. Näin on pyritty tehostamaan aliurakoitsijoiden käyttöä.
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Taulukko 3. Työvaiheet Oulun leikkaussalissa

Työvaihe / urakka AU AU käytössä
myös PU:lla

Alkuperäi-
nen ajoitus

Urakan
kesto
vko

Layout-suunnittelu 8/2016 6 vko
Hankintapaketit 9/2016 5 vko

Puhdastila rakenteet
Elementtisuunnittelu 11/2016 3 vko
Työnsuunnittelu + alihan-
kinnat

11/2106 1 vko

Elementtituotanto 12/2016 2 vko
Leikkausosaston luovutus
puhdastila-asennuksille

1/2017

Elementtiasennukset 1/2017 6 vko
KSL – asennuskehä 1/2017 1 vko
Kipsilevyjen asennus 1/2017 2 vko
Kipsilevyjen pinnoitus 2/2017 1 vko
Lattiapäällysteen asennus x Kyllä 3/2017 1 vko
Alakattoasennus x Kyllä 3/2017 1 vko
Ovien asennukset x Kyllä 3/2017 1 vko
Viimeisteily / Kiitaukset 3/2017 1 vko
Kaasuasennukset x 2/2017 1 vko
Valaistusasennukset 2/2017 1 vko
Sähköasennukset x 2/2017 4 vko

Ilmanvaihto
Alihankittavien IV kompo-
nenttien tilaus, valmistus,
toimitus

12/2016 1+4vko

Päätelaitteiden suunnittelu,
valmistus

12/2016 2 vko

Kiertoilmakoneen asennus x 2/2017 2 vko
Kanavisto asennukset x 2/2017 4 vko
Päätelaitteiden asennus x 2/2017 2 vko
Putkistoasennukset, lämmi-
tys jäähdytys

x 2/2017 3 vko

IV – automaatioasennukset 3/2017 2 vko
IV – koekäyttö + ilmamää-
rien säätö

3/2017 2 vko

Suodattimien asennus 4/2017 1 vko
Koeponnistukset (kaasu,
ilma)

3/2017 1 vko
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Ohjausjärjestelmä
Open OR toteutussuunnit-
telma

10/2016 3 vko

Merivaara-asennukset 3/2017 3 vko
Ohjelmointi/käyttöönotto +
koekäyttö

3/2017 2 vko

Muut
Primääri ilmanvaihtoko-
neen koe

3/2017 1 vko

Tiiveysmittaukset 3/2017 1 vko
Puhdastilasiivous 4/2017 1 vko
Validointimittaukset 4/2017 2 vko
Etanolipesu 4/2017 1 vko

Luovutustilaajalle 4/2017

Lisäksi toimittaja tarjoaa takuuajan ja sen mukana huoltoja (liite 4). Oulun kohteessa viisi-
vuotinen takuuaika sisältää neljä vuosihuoltoa, joista kustakin laaditaan tilaajalle toimenpi-
deraportti. Huoltotoimenpiteille on kiireellisyysluokat, mitkä tarkoittavat kuinka pian toi-
mittajan tulee vastata tai käydä kohteessa huoltopyynnön vastaanotosta.

6 Modulaarisen avaimet käteen leikkaussalin hyödyt ja
haasteet

Tässä luvussa on käyty läpi tuloksia modulaarisen avaimet käteen -leikkaussalihankinnan
hyödyistä tapaustutkimuksen perusteella. Lisäksi on esitetty mahdollisia haasteita, joita tä-
hän uuden tyyppiseen tekniikkaan ja toimitustapaan kuuluu. Hyödyt ja haasteet on järjestetty
tilaajan ja käyttäjän tärkeysjärjestyksen mukaan. Tuloksissa on vertailtu leikkaussalihankin-
nan eri tahojen kokemuksia, joita on sekä perinteisestä että uuden tyyppisestä leikkaussali-
rakentamisesta. Näitä eri tahoja on leikkaussalien suunnittelu-, tuote-, asennus-, käyttäjä-,
tilaajapuoli sekä rakennuttajakonsultti ja sairaalahankkeen pääurakoitsija.

Hyötyjä ja haasteita tilaajan kannalta käsitellään seuraavin teemoin:
1. Laatu
2. Hankinnan helppous
3. Aikataulu
4. Kommunikaatio
5. Muuntojoustavuus
6. Käytettävyys ja viihtyvyys
7. Tuotekehitys
8. Kustannustehokkuus
9. Kilpailutus
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Lopuksi tulokset on koottu teemoittain taulukkoon. Taulukossa on esitetty teemoittain tilaa-
jan hankintapäätökseen vaikuttavat tekijät sekä toimituksen kokemukset ja kehityshaasteet
tilaajan näkökannalta.

6.1 Laatu

Haastatteluista on käynyt ilmi että tilaajan tärkeimmät perustelut modulaarisen avaimet kä-
teen leikkaussalin hankkimiseen ovat laadulliset. Tilaajan tavoitteena on potilaiden laadukas
hoitaminen, nopealla aikataululla ilman odotteluja. Tähän periaatteeseen modulaarisen avai-
met käteen -leikkaussalin koetaan sopivan parhaiten. Perinteiseen leikkaussaliin verrattuna
ratkaisun koetaan parantavan erityisesti hygieniatasoa. Tilaajan mielestä tähän vaikuttaa eri-
tyisesti ratkaisun hyvä ilmantiiveys.

”Me päädyttiin sit Inoroomiini täs seuraavas vaiheessa, ni me uskotaan et se
on kehittyneempää ja enemmän nimenomaan sitä moduulirakentamista ja sem-
mosta puhdasta rakentamista, kuin mitä tää puolimoduuliasia oli, ja sit
Inoroomin tekniikassa, ni siinähän se puhdastila jatkuu sinne, siin on kaks kat-
too, eli tavallaan siin on se leikkaussalin sisäkatto mikä on ihan tämmönen
nostettavilla hygienialevyillä oleva, ja sit sen yläpuolella on se varsinainen
katto.” – N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

Lisäksi perinteisten leikkaussalien kipsi-kaakeliseiniä, tai rapattuja betoniseiniä pidetään vä-
hemmän hygieenisinä ratkaisuina kuin puhdastilaelementtien seiniä. Vaikka Suomessa ei
vielä ole juurikaan kokemusta modulaarisista leikkaussaleista, oli tilaaja tutustunut erilaisiin
ratkaisuihin, myös ulkomaiden kokemuksiin, ja vakuuttunut sen toimivuudesta. Isona peri-
aatteena pidettiin ISO-standardien täyttämistä, sekä mahdollisen tulevan CEN-standardin
vaatimusten täyttämistä. Hyvän ilmatiiveyden lisäksi, tilaaja pitää modulaaristen element-
tien pintaa hygienialtaan parempana ratkaisuna, ja helpommin puhdistettavana. Tilaaja antaa
paljon painoarvoa leikkaussalin hygienian huomioinnille jo sen rakentamisvaiheessa.

”Se on hienoa tekniikkaa sisällä niin kun se tulee tälleen moduulina niin sillon
sen tiettyyn leikkaustoimintaan ja liiketoimintaan liittyvä tekniikka voidaan
asentaa vähän myöhemmin ja siellä loppuvaiheessa jollon tilat on valmiimmat,
kulkijoita vähemmän, on puhtaampaa ja pienempi vaara sitten viottua ennen
kun tilat tulee käyttöön.” – N18 (tilaaja)

”Meilläkin yks iso peruste oli kun tehdään T1-puhdastyöluokituksen mukaisia
töitä ja pitäis koko ajan olla pölytöntä ja IV-kanavia ja muita on jo paljon
paikalla sillon kun näitä seiniä pystytetään, niin se oli yks peruste, että kaikki
se pölyttävä kipsityö ja muu tehdään muualla kuin siinä tilassa, paikalla teh-
dessähän se on vaikeeta tehdä pölyttömänä.” – N18 (tilaajan)

Lisäksi tilaajan mukaan modulaarisessa leikkaussalissa tehtävät mahdolliset muutostyöt on
hygieenisemmin suoritettavissa. Tämän koetaan johtuvan kokonaisesta modulaarisesta puh-
dastilasta kattoon asti, sekä esimerkiksi muunneltavasta kattokeskuksen kiinnityskehästä.
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”Tavallaan se tilanne että leikkaussalissa joudutaan vaikka kattokeskukseen
tekemään jotakin säätöjä tai muutoksia tai uusimaan vaijereita, mitä tahansa,
niin nyt tässä uudemmassa versiossa taikka Inoroomissa niin tavallaan se puh-
dastila, voidaan avata se leikkaussalin katto ilman että se on semmosta törky-
sen likasta tilaa. Se on periaatteessa puhdastilaa myöski sen yläpuolella.” –
N7 (tilaajan ja käyttäjien edustajan)

Tilaajan lisäksi myös Oulun sairaalan pääurakoitsija piti tilaajan hankintaa tervetulleena rat-
kaisuna erityistilantoimitukseen. Pääurakoitsijan mukaan on hyvä, jos jollain on erityisosaa-
mista tiettyjen tilojen, kuten leikkaussalien rakentamisesta. Tällöin tulee vain yhteen sovittaa
pääurakoitsijan ja toimittajan välinen urakointi aikataulun, vastuiden ja logistiikan osalta.

”Lähtökohtasestihan ainakin ite ajattelen sillä tavalla, että jos jollakin on tie-
totaitoo jostakin asiasta, niin ei kannata niitten lähteä tekemään sitä, kellä ei
oo tietotaitoo siitä asiasta.” N12 (pääurakoitsija)

”Ei missään nimessä [pääurakoitsija koe erikoistilan toimittajaa uhkana], että
– antaa niitten tehä niitä hommia, jotka sen parhaiten osaa, ja pysytään me
niissä asioissa, mitä me osataan hyvin. Yhteensovitetaan toimintoja, että ei
missään nimessä uhkana. Ja on tämmösiä eri alan osaajia, ja kun ne kaikki
tekee yhdessä hyvää yhteistyötä, niin syntyy hyvä kokonaisuus. Sillä tavalla
suosin ja kannatan kyllä tämmöstä toimintaa.” – N12

Toimittajat itse perustelevat ratkaisua erityisesti hygienian ja laadun puolesta. Ratkaisun
taustalla olevia henkilöitä kuuluu yleiseurooppalaiseen standardi työryhmään, jolloin he tie-
tävät mitä vaatimuksia leikkaussalille tullaan mahdollisesti asettamaan. Tilan toiminnan laa-
tua parantavana tekijänä pidetään ratkaisujen integroitumista keskenään, rakennusteknisesti
ja ohjausjärjestelmän hallinnan avulla. Puhdastilatoimittaja takaa ilmatiiviin puhdastilara-
kenteen hyvänä alustana ilmanvaihdolle. Ilmanvaihdon toimittajan mukaan ratkaisun sekoit-
tava ilmanvaihto on parempi ratkaisu perinteiseen laminaariseen verrattuna. Sekoittava il-
manvaihto puhdistaa ilman paremmin kaikista salin kohdista, ja ohjaa sen ilmanpoistokana-
viin.

Toimittajan rakennusosista suurin osa tehdään tehdasolosuhteissa. Toimittajat sanovat pa-
nostavansa rakennusosien laadukkuuteen_ ja niiden tuotantoketjun optimointiin. Sekä tilaaja
että toimittaja uskovat, että tehtaissa esivalmistetut osat, jotka kootaan paikan päällä, ovat
laadukkaampia ja tuottavat vähemmän muun muassa rakennuspölyä leikkaussaleihin. Li-
säksi molemmat osapuolet kokevat, että toimittajan ratkaisussa mahdolliset muutostyöt eivät
häiritse puhdastilan hygieniaa. Tämä johtuu siitä, että puhdastilan sisällä tehtävät työt pyri-
tään tekemään siten, että niihin ei pääse partikkeleita. Lisäksi puhdastilan ulkopuolella teh-
tävistä muutostöistä ei pääse partikkeleita puhdastilaan sen rakenteen vuoksi. Tällaisia van-
han leikkaussalin ongelmia on muun muassa betonikaton poraaminen kattokeskuksen kiin-
nitystä varten. Modulaarisessa salissa tällaiset ongelmat on pyritty ratkaisemaan osien integ-
roituvuuden suhteen, esimerkiksi kattokehän ja liikuteltavan kattokeskuksen avulla. Lisäksi
tiettyjen leikkaussalien komponenttien asentaminen vaatii erikoisosaamista. Perinteisissä sa-
leissa toimituksesta vastaavat urakoitsijat eivät kuitenkaan ole alaan erikoistuneita. Tällöin
tekniikan asennuksissa saattaa ilmetä ongelmia.
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Oulun kohteen luovutuksessa tilaaja oli tyytyväinen leikkaussalin lopputarkastuksessa suo-
ritettuihin mittauksiin, kuten puhtaustason ISO-mittaus, paine- ja tiiveyskokeet, IV-järjes-
telmän toipumisaikakokeet, suodattimien vuototestaus, laitteiden ja sähkön ”black out” –
koe. Tilaaja oli luovutuksessa kokonaisuudessaan tyytyväinen leikkaussalin lopputulokseen,
muutamista luovutuksen jälkeisistä pienistä asennuksista huolimatta.

”Luovutusvaihe meni asiasisältöisesti se oli hyvin, kokous kesti kauan sen ta-
kia, että toimittaja halus joka asiasta oppii kuinka YSE prosessi toimii, mitä
kirjataan ja miksi.” – N18 (tilaaja).

”Joo. Se onnistu hyvin [luovutus], se saatiin käyttöönotettua ihan aikataulun
mukasesti ja joo.” – N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

”No nyt käyttäjät on oikeestaan siinä, jotka pystyy ikään kun sen, et millanen
se ilmanlaatutuntuma on ja sitten toisaalta tietenkin hehän näkee, pysyykö
lämpötilat ja kosteudet ja kaikki paineistukset ja käsittääkseni nää paineistus-
suhteet, lämpötilat, täntyyppiset, et ne on mittareiden mukaan kunnossa ja sa-
nallisen palautteen perusteella niin mä oon ainaki saanu palautetta Oulusta,
että he tykkäävät, että leikkaussalit toimii tosi hyvin” – N7 (tilaajan ja käyttä-
jien edustaja)

Lisäksi tilaajan on tulevaisuudessa tarkoitus tilata erillishankintana mahdollisen tulevan
standardin mukainen CFU-mittaus, eli partikkelimittaus, joka tehdään leikkauksen aikana.
Vertaamalla partikkelimittausten tuloksia modulaaristen salien ja perinteisten salien kesken,
nähdään onko niillä todellisesti hygieenisesti eroja, ja mitkä salit täyttävät mahdollisen tule-
van standardin.

”Sittenhän on nää partikkelimittaukset, mitä sitten tullaan tekemään, sehän
tietenkin kertoo sit jotain, et kun siel tehdään näitä partikkelimittauksia, että
meillähän on nyt verrokkisaleja sitten, meil on Helsingissä leikkaussalit, jotka
on tehty ihan levyseinistä rakentamalla ja sitten on Tampereella tää toinen
modulaariversio ja nyt Oulussa on sitten tää Inoroom, niin kyllä me näistä sit
nähdään, että onks sillä tavallaan partikkelimäärillä merkitystä ja eroa näissä
eri tiloissa.” – N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

Loppukäyttäjien kokemuksien mukaan he eivät ole työskennelleet leikkaussalissa, jossa ote-
taan hygienia ja ilmanvaihto yhtä tarkkaan huomioon kuin Oulun ratkaisussa. Käyttäjille
tämä näyttäytyy ilmanvaihdon hallinnalla ohjausjärjestelmän avulla.

”Ilmastointi on järjestetty sillä tavalla, että se on kaikkialta puhdasta, niin sit-
ten sen tietää, että se on – kun aikasemmin niitä ei ollu, että kaikkia puhtaus-
luokan juttuja ei voitu tehdä samoissa saleissa.” – N14 (käyttäjä) kokemus.

”Tietysti tuo on ihan uutta tuo ilmanvaihtosysteemi, että kun se on ultrapuhdas
joka nurkkaan asti, et semmostahan ei oo mun aikasemmissa työpaikoissa ol-
lukaan, ja muutenkin on aika uus kokonaisuudessaan. Se on mun mielestä tosi
hyvä.” – N16 (käyttäjä)
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6.2 Hankinnan helppous

Haastattelujen perusteella tilaaja antaa suurta painoarvoa avaimet käteen -toimituksen help-
poudelle. Avaimet käteen -toimitukselta tilaajan on helppoa hankkia tuotteistettu leikkaus-
sali. Tilaaja on kokenut, että perinteisen leikkaussalin hankinta vaatii tilaajalta ymmärrystä
ja tietoa rakentamisesta yleisesti, sekä leikkaussalilta vaadittavilta teknisiltä ominaisuuksilta.
Perinteisien leikkaussalien hankinnassa tilaajan täytyy olla aktiivinen arkkitehti-, rakenne-,
ja LVI-suunnittelijoita kohtaan. Lisäksi tilaajan täytyy osata itse määrittää vaadittavat laa-
tuominaisuudet leikkaussalille, kuten ilmanvaihto-, hygienia ja akustiikkavaatimukset.

”Minun käyttäjänä pitää osata ja tietää ja tuntee rakentamisen määryksistä
ja tämmösiä, et mikä on ilmamäärä leikkaussalissa, kuin paljon sinne pitää
tulla ja muuta, niin ihan silleen et en mä sellanen käyttäjä oo et mä pystyisin
tämmösii määrityksii antamaan. Ja sit siin ensimmäisen vaiheen rakentami-
sessa [perinteisen leikkaussalin] itelläki tietenkin oli semmonen ei-rakentami-
sen alan ammattilaisena ni semmonen ehkä naivikin käsitys, että totta kai siitä
on olemassa joku, määräykset ja opukset että kun sä teet leikkaussalii ni siel
on oltava näin näin näin näin ja neliöt pitää olla jotain ja sähköt sitä ja tätä
ja tota. Ja vasta täs matkan varrella niin sitte on enemmän tullu tietoseksi ite-
kään siitä et leikkaussalirakentamisen standardia ei oo ja se on tietenki tekeillä
ja tulossa, ja aika näyttää kuinka siinä käy.” – N7 (tilaajan ja käyttäjien edus-
taja)

Tilaaja uskoo, että avaimet käteen hankinnassa se voi luottaa toimitukseen, ja tietää saavansa
leikkaussalin, jolle on asetettu korkean laatutason vaatimukset. Lisäksi tilaaja odottaa, että
sen ei tarvitse käyttää työtä leikkaussalin eri aliurakoiden hankintoihin ja kilpailutuksiin.
Esimerkiksi Oulun hankinta käsitti yli 30 eri työvaihetta, jotka tulivat kerralla samalta toi-
mittajalta. Perinteisessä leikkaussalihankinnassa hankitaan rakennusvaiheiden lisäksi erik-
seen ilmantiiveysmittaukset, validoinnit ja tilan etanolipesut. Avaimet käteen -toimitus kä-
sittää myös nämä hankinnat.

Toisaalta tilaajan mukaan perinteisen leikkaussaliurakan vastuurajat pääurakointimallilla on
selkeät tilaajan näkökannalta. Tietynlainen välimalli avaimet käteen ja perinteisen leikkaus-
salirakentamisen väliltä koetaan tilaajan kannalta hankalaksi ja epäselväksi vastuiden osalta.
Välimallissa vastuunjaossa saattaa olla epäselvyyksiä enemmän. Tällöin tilaajan kannalta
toimituksen tulisi olla kokonaan avaimet käteen -toimitus tai perinteinen pääurakoitsijan
alainen toimitus.

”Mä sanosin että tää paikalleen rakentaminen [perinteinen leikkaussali ra-
kentaminen], niin vastuukysymyksenä on ehkä siinä mielessä helppo, ku se on
osa sitä pääurakkaa. Jos sul on pääurakoitsijamalli, jollekka talotekniikkaura-
koitsijat on alistettu, ni sillonhan se on se pääurakoitsija joka vastaa. Ja sit
taas tää Tampereen malli [osittainen avaimet käteen ja modulaarinen], et se
oli osa sitä talotekniikkaurakkaa, tai tavallaan siihen liitännäinen, mut sit kui-
tenki pikkasen erillinen, niin se ehkä nyt tuntuu hankalimmalta mallilta.  Siinä
ehkä tuntuu että meille jää vähä isompi, ja vähän hajautunu vastuu tavallaan,
et kuka nyt sit vastaakin mistä vastaa. Nyt sitten tää Oulun malli mist tietenki
ei oo vasta ku nyt alkumetrien kokemukset oikeesti, mut kyl se tuntuu enemmän
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verrattavissa olevalle kokonaisurakkamallille. Heilläki on kuitenki se koko-
naisurakka et se jännittäväksi jää sit se et jos tulee jotain ongelmaa näitten
talotekniikan rajapintojen kanssa.” N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

Avaimet käteen -hankinta käsittää palveluita, joita ei tyypillisesti ole perinteisessä leikkaus-
salihankinnassa. Toimittaja tarjoaa simulaatioleikkaussalin käyttöä, jolloin tilaaja pääsee an-
tamaan kommentteja ja muutostoiveita ennen oman salinsa rakentamista. Tilaaja koki tärke-
äksi päästä tutustumaan simulaatiotilaan ja antamaan kommentteja sen rakenneratkaisusta,
akustiikasta ja ilmanvaihdon miellyttävyydestä. Lisäksi tilaajan edustajat pääsivät tutustu-
maan simuloituihin leikkauksiin, ja mahdollisesti tehostamaan omaa toimintaansa mittaus-
ten perusteella. Leikkaussalin loppukäyttäjät olisivat myös mielellään halunneet päästä ko-
keilemaan simulaatiosalia ja antamaan kommentteja sen pohjalta. Kuitenkaan loppukäyttäjät
eivät itse vaikuta suoraan hankintoihin, vaan käyttäjiä edustava yksikönpäällikkö, jolloin
hänelle kuuluu suuri vastuu hankintojen valinnoista.

”Meki tehtiin demoleikkauksia siellä laboratoriossa siellä Kausalassa heidän
leikkaussalissa, Tehtiin viis samanlaista leikkausta, elikkä vaihdettiin vaatteita
ja vaihdettiin käyttäytymisen kulttuuria. Viis kertaa tehtiin samat jutut, mut
vähä eri kurilla. Ja sillä just arvioitiin sitä että millasia partikkelipäästöjä
meiltä meidän toiminnassa lähtee ja meidän vaatteissa ja meidän kulttuurilla
ja muuta, ja sen perusteella sit ne tekee myöski sen ilmamäärien ja ilmavir-
tauksen arviointeja, että kuin paljon pitää tulla ja poistaa ilmaa ja kaikkee
muuta.” – N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

Avaimet käteen -toimitus sisältää tilaajan oman salin valmistuttua toimittajalta käyttökoulu-
tuksen valmistuneesta salista. Toimittajan tarjoamalla käyttökoulutuksella pyritään helpot-
tamaan käyttäjiä oppimaan salihankinnan käyttöä ja sen tekniikkaa. Toimittaja piti ensim-
mäisen käyttökoulutuksen Oulun kohteen saleihin toukokuussa ja seuraavan kertaavan kou-
lutuksen elokuussa. Jälkimäisessä koulutuksessa kerättiin myös käyttäjäpalautetta. Käyttö-
koulutuksissa käytiin läpi yleisiä asioita leikkaussalin käyttöön liittyen, mutta ne painottui-
vat erityisesti ohjausjärjestelmän ja ilmanvaihdon hallintaan. Käyttäjät kokivat käyttökoulu-
tuksen ehdottoman tärkeäksi osaksi hankintaa, erityisesti kun leikkaussali edusti uutta tek-
niikka, joka olisi ilman käyttökoulutusta hankala oppia. Käyttäjien mukaan käyttökoulutuk-
set olivat hyödyllisiä ja riittäviä. He kuitenkin kokivat, etteivät osanneet käyttää ohjausjär-
jestelmää täysin, ja toinen käyttökoulutus koettiinkin hyödylliseksi. Käyttäjät myös ehdotti-
vat, että joku käyttäjistä voisi tutustua ohjausjärjestelmään perusteellisemmin yritysten
luona_ myös vikatilanteissa, ja opettaa paikan päällä ohjausjärjestelmän toimintaa muille
käyttäjille.

”Oishan se hyvä tämmösessä yksikössäkin olla ainakin se yks tai kaks sem-
mosta, jotka osais käyttää ihan viimesen päälle nuo kaikki. Ja ne vois sitten
neuvoa toisia, tai jossakin ongelmatilanteissa osaisivat ratkasta sen.” – N15
(käyttäjä)

Toimittaja tarjoaa avaimet käteen -toimitukseen koko tilan takuuajan sen huoltoja, jolloin
tämä koetaan tilaajalta helppona yhdelle toimittajalle luovutettavana vastuuna. Käyttäjien
näkökulmasta huollot ovat toimineet pääsääntöisesti hyvin, ja viat korjaantuneet huolloilla.
Ensimmäisissä huolloissa oli tosin epäselvyyttä kenelle huolto kuuluu. Kaasuvuotoa huol-
lettaessa oli epäselvyyttä kuuluuko huolto toimittajan alaiseksi, kaasun toimittajan alaiseksi
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vai pääurakoitsijan huollon alaiseksi. Tätä toimittaja on kuitenkin pyrkinyt selventämään ja
huollon kuuluisi jatkossa tulla aina yhdestä ja samasta numerosta. Oulun kohteessa toimit-
tajan huolto tulee aliurakkana koko kiinteistön talotekniikan huollosta vastaavalta toimijalta.
Käyttäjän mukaan joissakin tapauksissa huollon saapumisaika on koettu liian pitkäksi.

”Heit [käyttäjiä] kiinnostaa se, et jos jotain tulee epäkohtii, vikatiloja, niin
heillä pitäs olla mahollisimman yksinkertanen se, et mihin he ovat yhteydessä.
Ja nyt sitten on esimerkiks Oulussa kun siel oli joku, mun mielest oliks siel joku
pieni kaasuvuototilanne, et siellä laitteisto hälytti, että jostain on pientä vir-
taumaa, niin semmosessa tilanteessa sit tuli vähän just semmosta, että kenen
se on, onks se nyt pääurakoitsijan asia, kaasu-urakoitsijan asia vai Inoroomin
asia. Et olis niin takuuvarmaa, että kun mä yhteen numeroon soitan, niin se on
ihan sama, kuuluuks se niille vai ei, mut ne ottais kopin siitä ja asia selvitet-
täis.” - N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

”Meidän ohjeistus on ollu se, että meillä on HelpDesk-numero, mikä vastaa
näistä kiinteistöhuolloista, mihin kaikki ongelmat on, ja siellä se reaktioaika
siihen, että kun me soitetaan ongelmasta on kaks tuntia, niin se on liian pitkä.”
– N14 (käyttäjä)

Ratkaisun komponenttien logistiikka kuuluu myös toimittajan vastuulle, mikä vähentää ti-
laajan vaivaa. Toisaalta tämä kuormittaa toimittajaa enemmän. Oulun kohteessa komponen-
tit kuljetettiin pitkä_ matka_ kuorma-autoilla tehtailta asennuskohteeseen. Lisäksi jos raken-
nusaikaisia muutostöitä ilmeni, piti tehtailta lähettää uusia osia lyhyellä varoitusajalla työ-
maalle. Tähän kuitenkin Oulun kohteessa onnistuttiin vastaamaan hyvin, vaikka asennusten
aikana ilmeni muutostöitä. Tilaajalla oli ollut Tampereen kohteessa työmaalogistiikan
kanssa ongelmia, sillä modulaarinen sali vaatii myös työmaalla varastointitilaa. Oulun koh-
teessa pääurakoitsija ja ratkaisun toimittaja onnistuivat hyvin yhteen sovittamaan työmaalo-
gistiikan ja varastoinnin, sillä kohteessa oli hyvin tilaa. Kohteissa, joissa on ahtaat tilat va-
rastointiin, täytyy työmaalogistiikkaan kiinnittää huomiota. Tampereen kohteessa kilpaile-
valla toimittajalla oli tällaisia hankalia kokemuksia_ varastoitaessa salin elementtejä ja va-
rusteita työmaalle.

”Ei oo ollu sen suhteen mitään [työmaalogistiikka Oulussa], että Inoroom on
tehny oman aikataulunsa tosta omasta toiminnasta ja siellä on selkeesti määri-
telty meille, mitä meidän täytyy sinne käydä jossakin välissä tekemässä, ne on
selkeesti tossa aikataulussa merkattu. Se on ihan hienosti siinä mielessä
menny, ei oo siitä mitään.” – N12 (pääurakoitsija)

Tilaajan sekä pääurakoitsijan edustajat kokivat, että toimituksen projektinjohtoa tulisi sel-
keyttää. Tilaaja saattoi kokea toimittajan etäiseksi suunnittelu- sekä työmaapalavereissa. Ti-
laajan mukaan toimituksen koordinaattori edusti enemmän suunnittelu kuin toimittaja puo-
len yrityksiä.

”Toimittajan alihankkija on tässä [suunnittelutoimisto], joka suunnittelun te-
kee heille. Mielellään näkis että sitä neuvottelis sen tahon kanssa kenen kanssa
on sopimus, ja siellähän nyt on tietysti Inoroom mikä on se kokonaisuus kenen
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kanssa ollaan sopimus allekirjotettu. Mutta kaikki palaverit ja kaikki yhteyden-
otot, niin minulla on ollu ainakin pelkästään niissä mukana tää suunnittelijan
edustaja ja hän tiedustelee asioita suoraan. Aina välillä tulee sellanen ajatus,
että onko siellä Inoroom siellä ylätasolla kaikki tiedossa, että mitä täällä teh-
dään ja suunnitellaan. Mutta todennäkösesti tämä suunnittelijan edustaja on
heille raportointivelvollinen.” – N9 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

Lisäksi pääurakoitsija koki toimittajan tarvitsevan erillisen projektinjohtajan, joka hallitsisi
rakentamisen projektinjohdon. Toimittaja käytti koordinoinnissa ja palavereissa suunnitte-
lunedustajaa, joka ei virallisesti kuitenkaan ole toimittajan edustaja, vaikka onkin sille alis-
tettu urakassa ja suunnittelussa. Toisaalta suunnittelupuoli ja toimittajapuoli ovat tehneet lä-
heistä yhteistyötä ratkaisun kehitystyöstä asti. Lisäksi Oulun kohteessa suunnittelusta ja työ-
maan koordinoinnista vastasi poikkeuksellisesti sama henkilö. Toimittajalla onkin muissa
kohteissa erikseen suunnittelusta ja työmaan koordinoinnista vastaava henkilö. Toimittaja
on lisännyt tulevien kohteiden toimitukseen oman projektipäällikön, joka edustaa suoraan
toimittajaa. Toinen ratkaisu selkeyttämään toimitusorganisaatiota olisi suunnittelutoimiston
liittyminen toimittajiin, eikä erikseen aliurakkana toimiminen. Tällöin suunnittelusta ja työ-
maan koordinoinnista voisi vastata samakin henkilö kuten Oulussa. Jos tällainen malli ei
onnistu, tulisi toimittajalla olla puhtaasti rakennuttamisesta vastaava ja ymmärtävä projekti-
päällikkö.

”Tämmösissä projekteissa selkeemmin pitäis olla joku projekti-insinööri tai
projektipäällikkö, sellanen henkilö kuka sitten hallittee Inoroomin puolelta, et
sillä on oikeesti näpeissä se koko homma. Tässä projektissa oli tämä suunnit-
telijan edustaja sit mukana, ja ehkä sille kuulu myöskin tää työmaa, oli annettu
tehtäväks tää työmaatoteutus tässä. Mutta onko tämmösellä henkilöllä edelly-
tykset sitten ihan siihen, niin sitä voi miettiä. Mutta tavallaan projekti-insinöö-
rin tyylistä, kuka sitten handlais sen koko kokonaisuuden, niin semmosta var-
maan kaipailis.” – N12 (pääurakoitsija)

”Et Inoroom opiskeli siltäkin osin, ei o toiminu rakennusmaailmassa ennen.
Vaikka siel on Halton, joka tietysti on toiminu paljon ilmanvaihtojärjestelmiä
toimittanu ja asentanu yhtenä osana, mutta no sitten sen kokonaisuuden koor-
dinaattorit niin he kyllä opettelee koko rakentamisen ja YSE maailmaa ja ta-
kuumaailmaa ja vastuumaailmaa, vähän kiinteistösijottamisenki maailmaa.”
– N18 (tilaajan)

Oulun kohteen asennusten aikana tilaaja joutui selvittämään toimitusten urakkarajoja, joiden
tämä ennakkoon oli ajatellut kuuluvan toimitukseen. Esimerkki tällaisesta epäselvyydestä
oli kaasu-urakkaraja, kun tilaaja joutui selvittämään asennusten aikaan missä urakkaraja kul-
kee pääurakoitsijan ja salin toimittajan välillä.

”Esimerkiks kaasuverkostoanalyysi, onks se tehty ja eiks se o tehty, no, se oli
sit tehty urakoitsijan toimesta heidän osaltaan, mut sitten se rajapinta leik-
kaussaliin asti oli tekemättä ja täntyyppisiä asioita lopputarkastuksessa kävi
ilmi, koska urakoitsija huolehtii oman osansa eikä he tietenkään murehtinu
sitä Inoroomin osuutta ja sit taas Inoroomin projekti kuvitteli, et se kaasuver-
kosto tehdään tietenkin loppuun asti se analyysi, niin tämmösii hassuja juttuja,
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et siel on joku muutama metri leikkaussalin puolella, mihin ei oltu tehty sitten
sitä” – N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

Tällöin toimituksen mallia tulisi selkeyttää enemmän täysin avaimet käteen-toimituksen
suuntaan, sekä urakkarajojen olla selkeät, jotta tilaajan vastuulla ei ole jälkikäteen selvittää
vastuurajoja. Oulun kohteessa salin toimittaja on myös käyttänyt joihinkin asennuksiin, ku-
ten mattoasennuksiin, samoja aliurakoitsijoita kuin pääurakoitsija. Toisaalta samojen aliura-
koitsijoiden käyttäminen voi tehostaa työmaan toimintaa_, mutta siinä tulee myös riskejä
toimitusten rajapintojen vastuujaosta. Jos toimitus ei ole täysin avaimet käteen –malli ja kun
pääurakoitsija ja toimittaja käyttävät samoja aliurakoitsijoita, voisi tilaajan näkökannalta olla
hyvä alistaa toimittaja pääurakoitsijalle. Tällöin tilaaja ei joudu kohtaamaan ja selvittämään
urakkarajoja ongelmatilanteissa.

”Semmonen malli että, tämmönen leikkaussalin kokonaistoimitus olis alistettu
pääurakkaan, niin olis ehkä aika sujuva malli, et sillon se on ihan sama vaikka
siel on joku Inoroom tekemässä sitä, mutta että sillon se ois alistettu siihen
pääurakkaan.” - N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

Tilaaja kokee vahvasti, että leikkaussalien rakennuttamista ja hankintaa helpottaa ennen
kaikkea jatkuvuus ja kokemus. Jo seuraavassa toimituksessa, Kuopion kohteessa, tilaajan
kokemukset toimituksesta ovat paremmat. Tilaajan mukaan tämä johtuu saman suunnittelu-
ja urakointiryhmän käyttämisestä kuin Oulussa. Samat suunnittelijat ja urakoitsijat käyttävät
Oulun kokemuksiaan oppina Kuopion kohteessa, jolloin vältytään toistamasta samoja vir-
heitä.

”Se helpotti ihan valtavasti [perintisen sairaalan ja leikkaussalin toinen
vaihe] et oli samat urakoitsijat, samat suunnittelijat ja oli, tavallaan kaikki
kontaktit oli jo olemassa, ja sit oli jo siit ensimmäisestä vaiheesta [perinteisen
sairaalan ja leikkaussalin ensimmäinen rakennusvaihe] kukin oppinu taval-
laan sen et minkä tyyppistä toimintaa täällä on ja mitä kuuluu olla ja mikä on
tavallaan ylivarustelua.” - N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja) kommentti pe-
rinteisen leikkaussalin rakentamisvaiheista

”Kuopion rakentaminen meni enemmän odotetusti kun Oulu. Tietenkin Oulu
oli meille kaikille niin Inoroomin puolella, kun urakoitsijan puolella, kun
meille tilaajana ja käyttäjänä niin oli ensimmäinen kohde. Ja tiedettiinkin tie-
tenkin, että me ollaan tekemässä ensimmäistä ja voi tulla kaikennäkösiä asi-
oita, mikä vaatii vielä hiomista ja toki niitä oli. Mutta hyvin niistä selvittiin ja
just urakkarajojen semmonen säätäminen niin se ehkä käyttäjänä ehkä yllät-
tävänkin paljon joutu niihin tilanteisiin sit kuitenkin sekaantumaan. Mutta
Kuopion projekti meni jo sitten silleen sujuvammin, että ehdittiin ottaa opiksi
tästä ensimmäisestä ja tehdä vähän virtaviivasemmin hommia.” - N7 (tilaajan
ja käyttäjien edustaja) näkemys.

”Turkuun me ollaan myös sillon sovittu ja valittu, et me otetaan edelleen sin-
nekin tää Inoroom-konseptilla tehdyt salit. Että Turussahan meil on sitten taas
ihan eri urakoitsijat koko projekti. Jos Turussa on enemmän yllätyksiä kun
Kuopiossa, niin sit voi päätellä, että itseasiassa suurempi merkitys on sillä,
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että on sama porukka tekemässä kuin, että onko se avaimet käteen -leikkaus-
sali.” - N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

Toisaalta tilaajalla oli myös hyviä kokemuksia jatkuvuudesta perinteisen_ leikkaussalin
suunnittelussa ja urakoinnissa. Tämän kokemuksen perusteella leikkaussalin toimituksen
tuotteistaminen, sen suunnitteluun ja toimitukseen erikoistuminen on kannattavaa.

6.3 Aikataulu

Yleensä modulaarisuutta ja esivalmistettuja rakennusosia perustellaan rakentamisen aikatau-
lua nopeuttavana tekijänä. Jossain määrin onkin ollut yllätys, että tilaaja ei antanut Inoroom-
hankinnan rakentamisen aikataululle suurta painoarvoa. Verrattaessa Pohjolan perinteisen
leikkaussalin rakentamista Helsinkiin ja Inoroomin Ouluun ei aikataulussa ole merkittävää
eroa. Helsingissä perinteinen leikkaussali rakennettiin tosin vanhaan kiinteistöön, jolloin
näitä ei voida suoraan verrata. Helsingin sairaalan purkutyöt aloitetiin toukokuussa 2012.
Helsingin sairaalassa rakentaminen aloitettiin heinä-elokuussa, ja se otettiin käyttöön tam-
mikuussa 2013. Leikkaussalit rakennettiin muutamassa kuukaudessa. Oulun kohteessa mo-
duulisalin rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2017, ja luovutus oli huhti-toukokuussa
2017. Helsingin perinteisen leikkaussalin ja Oulun modulaarisen leikkaussalin rakentamis-
aika on ollut suunnilleen yhtä pitkä.

”Kyllähän se varmaan tulis rakennettua tässä tämän saman aikataulun sisällä
myös paikalla rakennettuna [perinteinen leikkaussali], että ei se sitä hankkeen
kokonaisaikataulua ole miksikään muuttanu ja lyhentäny, et ei näissä hank-
keissa ainakaan, en pysty näkemään että olis tähän aikatauluun ollu mitään
eroo näitten puhdastilojen toimitustavasta riippuen.” - N9 (tilaajan ja käyttä-
jien edustaja)

Tilaajan mukaan Oulun kohteen sairaalahankkeella yleisesti oli erittäin tiukka aikataulu.
Leikkaussalin asennusaikataulusta sovittiin yhdessä tilaajan ja toimittajan kanssa. Tilaajan
mukaan tarkoituksena oli tehdä realistinen aikataulu, joka ottaa huomioon toimituksen ensi-
kertaisuuden sekä pääurakoitsijan aikataulut.

”Kokonaisaikataulut on ollu erittäin tiukkoja. Jokainen sairaalahankinta on
alkanu sillä, et on määritelty urakoitsijalle [pääurakoitsijalle] tollon tulee sai-
raala sisään, tohon mennessä teette talon ja sisustatte. Tää Inoroom-puhdas-
tilatoimitus on vaan yks osa sitä kokonais, tiukkaa aikataulua.” – N18 (tilaaja)

”Yhdessä sovittu, yhdessä sovittu joo [leikkaussalien toimituksen aikataulu
toimittajan ja tilaajan välillä]. Siinä vaiheessa molempien mielestä oli riittä-
västi aikaa ja hyvin aikaa. Se sopimukseen on kirjattu.” – N18 (tilaaja)

Leikkaussalien rakennusaika tahdittaa myös muita sairaalan rakennusvaiheita. Modulaarisen
leikkaussalin pystytystä varten tarvitaan kokonainen valmis tila valmiina. Toisaalta samassa
tilassa ei voida tehdä muita töitä täysin samaan aikaan, joten leikkaussalien pystytys tahdit-
taa niitä ympäröivien tilojen, kuten käytävien rakentamista. Perinteiseen leikkaussaliin ver-
rattuna modulaarinen sali tarvitsee toisaalta tilan pystytykselle, ja toisaalta saattaa hidastaa
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sitä ympäröivien tilojen rakentamista. Täten modulaaristen salien asennus saattaa vaatia sai-
raalan kokonaisaikataululta joustoa.

”Nythän Oulussa se alue missä leikkaussalit tullaan tekemään, niin se on nyt
jo, se on betonilla tietenkin, mut se on täysin puhdas. Siel ei kukaan tee enää
mitään töitä, siel ei oo mitään laitteita, välineitä, ei yhtään mitään. Et se on
ihan betonilla oleva hallitila koko se leikkaussalialue. Ja niin se on tarkotettuki
sillon ku lähetään moduulii tekemään. Eli nyt ku he [toimittaja] tulee pystyttää
sinne seiniä, ni sillä alueella ei kukaan muu tee töitä kuin he. Ja sit se suljetaan
puhtaus-tilaksi ja sit sitä pidetään ikään ku puhtaana sitä tilaa, ei tietenkään
steriilinä mutta puhtaana.” – N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

”Se aikatauluttaminen, et sillon ku tehtiin täällä paikalleen ne leikkaussalit
[perinteisesti Helsingissä], ni sit rakentamisen järjestys oli niin päin, et ne tuli
ikään ku lopuksi, et tehdään kaikki likaset työt alta poies. Ja sit kun tääl on
niin puhdasta että saleja voidaan tehdä, ni sit ruvetaan tekee niitä. Niin nyt
tavallaan on toisin päin [Oulun kohteessa], et nyt eletään tammikuuta ja Oulu
valmistuu vasta siel toukokuussa, niin ne salit pitää tehdä nyt jo, ni se vaatii
silt rakentamiselta sen et siel pitää olla sil alueella tietyt vaatimukset täyttyä
ennekö niitä voidaan ruveta rakentaa.” – N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

”Totta kai se tahdistaa sen [modulaaristen salien pystytys ympäröiviä tiloja].
Käytävillä vieressä on lattioissa pintoja, ja on seinäpinnat maalipintoja ja on
tekniikkaa katossa ja kaikki liitokset mitä menee, kanavat, hormit johonkin. Et
se todella vaatii sitä yhteen sovittamista, että mikä on valmius minkäkin sarjan
kanssa. Ja sitte se rauhotetaan puhdastilatoimittajalle ja sen jälkeen taas muut
tulee jatkamaan sinne, seinät on pystyssä niin tulee mattoja ja tulee koneovia
ja millon mitäkin, että kyl se.”- N18 (tilaaja)

Toimittaja itse koki, että tilaaja on halunnut nopean aikataulun toimituksen. Lisäksi toimit-
taja koki, että heidän toimituksensa voi nopeutua huomattavastikin, kun pystytysprosessi
tehostuu kokemuksen myötä. Oulun kohteen aikataulun suunnittelussa toimittajan mukaan
jätettiin asennusaikatauluun pelivaraa. Tällä haluttiin varmistaa toimituksen onnistuminen,
sillä se oli ensimmäinen laatuaan. Toimittajan mukaan asennusten aikataulussa oli muuta-
man viikon viivästyksiä, jotka saatiin lopulta kurottua kiinni. Viivästyksiä aiheutui, kun salin
ulkopuolelta tulevat tekniikkavientien rajapinta ei kohdannut puhdastilaelementtien rajapin-
toja. Tällöin elementtejä työstettiin paikan päällä, sekä tekniikkavientien linoja hitsattiin uu-
destaan. Tästä aiheutui noin parin viikon viive. Toinen viivästystä aiheuttava tekijä johtui
vääränlaisista ilmanvaihtokoneista, jotka oli tehtaalla rakennettu väärin. Tällöin koneet lä-
hetettiin takaisin tehtaalle korjattavaksi, mikä aiheutti myös parin viikon viivästyksen. Li-
säksi toimittajan asennuksiin aiheutui ongelmia sairaalan lattian liikuntasaumasta, joka meni
leikkaussalin lävitse, mikä ei ollut toimittajalla entuudestaan tiedossa. Toimittajan mukaan
näistä ongelmista johtuen aikataulua muutettiin ja kohteessa pystyttiin kuitenkin asentamaan
aina jotakin. Toimittajan mukaan kohteen loppuasennukset jouduttiin kuitenkin tekemään
viivästyksistä johtuen kovassa kiireessä. Oulun leikkaussalien luovutus tapahtui sovitussa
aikataulussa, sekä tilaajan että toimittajan ollessa luovutuksessa tyytyväisiä. Kohteeseen teh-
tiin vielä luovutuksen jälkeen joitakin pienempi asennuksia.
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Tilaaja odottaisi modulaaristen leikkaussalien rakentamisaikataulun olevan kuitenkin selke-
ästi nopeampi mitä Oulun kohteessa oli. Oulun kohteessa salien rakennusvaihe kesti noin
neljä kuukautta, joka tulisi tilaajan mukaan ainakin puolittaa. Kun sairaalakohteella on kii-
reinen aikataulu, ja leikkaussali tahdittaa myös muuta rakentamista, on salin aikataululla
vaikutus sairaalan käyttöönoton aikataululle.

”Kyllä vois ja kyllä näissäkin se ois pitäny sillä tavalla toteuttaa [leikkaussa-
lien toimitus lyhyemmässä ajassa], kyl mää oon sitä mieltä, että sehän koko
homman idea on.” – N18 (tilaaja)

Vaikka leikkaussali ei kuulunut alisteisena urakkana pääurakoitsijan alaiseksi, oli pääura-
koitsijalla velvollisuus valvoa yleisesti sairaalan asennuksia. Pääurakoitsija olikin huolis-
saan välillä, kun havaitsi salin toimituksen olevan myöhässä aikataulusta, vaikka toimittaja
itse oli luottavainen aikataulun kiinni kuromisesta. Tilaaja oli myös kriittinen aikataulun vii-
västyksille. Mutta toisaalta tilaaja näki tässä potentiaalin nopeuttaa seuraavien kohteiden toi-
mitusta, kun vaiheaikataulut menevät suunnitelmien mukaan. Tilaajan mukaan Oulun koh-
teen kokonaisaikataulu pysyi kuitenkin ennalta sovitussa, vaiheaikataulun viivästyksistä ja
muutoksista huolimatta.

”Lähinnä varmaan verrataankin siihen, mitä on sit sovittu käytännössä työ-
maalla, työmaan yhteiseen aikatauluun, vaiheaikatauluun ja niistä ajoista ei
pidetty kiinni. Ei kokonaisuus tämän syystä venyny mihinkään.” – N18 (tilaaja)

”Seinäthän [modulaariset seinät] tulee pystyyn muutamas päivässäkin, kun ne
on työmaalla ne on esivalmisteltuja. Mutta ei ne kyllä vielä tässä ensimmäi-
sessä toimituksessa osannu sitä läheskään sillä tavalla toteuttaa, että siit ois
ne hyödyt näkyny. Kyl se mun mielestä kesti viikkoja ja sit aina seuraavan vai-
heen jatkuminen, siin oli viiveitä, siin oli viikkoja ettei tapahdu mitään, ei se
sillon ole sen nopeempaa se kokonaisuuskaan. Mut se antaa mahdollisuuksia
paljon” – N18 (tilaaja)

Ratkaisun toimitusaikaa on mahdollista nopeuttaa, kun asennusvaihe tehostuu ja vältytään
edellä mainituilta ongelmilta. Asennukset nopeutuvat todennäköisesti kokemuksen myötä,
samoja asentajia käyttäen. Oulun kohde osoittaa kuitenkin, että on tärkeää vaihtaa avoimesti
ja täsmällisesti suunnitelmia pääurakoitsijan ja salin toimittajan välillä, tällöin edellä mainit-
tuja tekniikanrajapinnan ja liikuntasauman kaltaisia ongelmia ei pitäisi syntyä. Leikkaussalin
tuotantoa ja tekniikkaa kehittämällä entisestään teollisempaan suuntaan voitaisiin toimitus-
aikaa lyhentää. Esimerkiksi tekniikkatila voisi olla oma valmis moduulinsa, joka nostetaan
paikalleen. Toinen vaihtoehto nopeutukseen voisi olla tehtaalla valmistettu kokonainen il-
manvaihtomoduuli tai kehä, jolloin ilmanvaihtoasennukset nopeutuisivat. Myös koko sali
voisi olla tehtaalla valmistetuista tilamoduuleista koostuva. Tällaiset ratkaisut voisivat no-
peuttaa aikataulua oleellisesti_ ja vastata tilaajan nopean aikataulun tarpeisiin paremmin.
Toisaalta vain pienemmät osat on mahdollista asentaa esimeriksi saneerauskohteissa, joihin
isompia moduuleja on hankala toimittaa sisälle. Myös uudiskohteissa isompien moduulien
käyttö täytyy suunnitella sopivaksi rakennuksen muun rungon aikatauluun.
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6.4 Kommunikaatio

Oulun kohteessa oli jonkin verran projektin osapuolten kanssa kommunikaatioon liittyviä
ongelmia. Esimerkiksi esivalmistettuja puhdastilarakenteita jouduttiin muokkaamaan koh-
teessa paikan päällä, kun ulkopuolisen tekniikan rajapinnat eivät kohdanneetkaan suunnitel-
lusti elementtien läpivientejä. Tästä huolimatta tilaaja koki, että puhdastila-asennukset on-
nistuivat hygienian kannalta hyvin, aiheuttamatta rakennuspölyä saliin. Toimittajalla ei ollut
tarkasti tiedossa miksi toimituksen ja sen ulkopuolisen tekniikan rajapinnat eivät kohdan-
neet. Pääurakoitsijan mukaan kommunikointi ja suunnitelmien vaihto toimittajan välillä ei
ollut rakentamisen alkuvaiheessa paras mahdollinen.

”Eli meillä pääurakoitsijalla, meillä on oma projektipankki, missä on kaikki
suunnitelmat. Ja Inoroomin suunnittelija ei oo ihan sillä tavalla käyttäny mei-
dän dokumenttipankkia, kun siihen ois ollu mahdollisuus. Ja siitä pidettiin
edellinen palaverikin tuossa – tai ikään kuin tästä koko Inoroomin toiminnasta
tähänastisesta pidettiin palaveri pari kolme viikkoa sitten, missä myös käsitel-
tiin näitä asioita. Elikkä pientä yhteistoimintaa ois voinu vähän tehostaa, pää-
urakoitsijan ja suunnittelijoitten kesken. Ja semmosia yhteissovituspalavereita
ois pitäny pitää, ja tiedonvaihtoo ois voinu olla vähän enemmän. Nyt kävikin
joku homma sillä tavalla, että ei ihan kaikki hommat mätsänny [talotekniik-
kaurakoitsijan] suunnitelmien kanssa, ja sitten aiheutu tässä työmaalla vähän
alkuvaiheessa ristiriitaa ja epäselvyyksiä, kun ei putkiliitännät vastanneet toi-
siaan. Hieman siinä on, ainakin tässä projektissa vähän puutteita.” – N12
(pääurakoitsija) näkemys.

Tilaajakin koki, että pääurakoitsijan talotekniikkaurakoitsijan sekä salintoimittajan välinen
kommunikaatio ei ollut paras mahdollinen. Tilaajan mukaan tietoja ei mahdollisesti vaih-
dettu täysin avoimesti, koska talotekniikkaurakoitsija on salitoimittajan kilpailija samalla
toimialalla. Kommunikaatio-ongelmista johtuen tilaaja näki, että toimivampaa olisi, jos sekä
leikkaussalitoimittaja että pääurakoitsija käyttäisivät samaa talotekniikkaurakoitsijaa. Toi-
saalta tämä saattaa sotkea avaimet käteen-toimituksen urakkarajoja. Avaimet käteen-toimi-
tuksessa tärkeintä olisi, että urakkarajat, sekä tekniset rajapinnat olisivat tiedossa molempien
osapuolien kesken, mikä edellyttää parempaa kommunikointia pääurakoitsijan ja toimittajan
välillä.

”Minun näkökulmasta järkevin ratkasu olisi ollu se, että kaikki ne talotekniikkatyöt, ne pie-
net työt, mitä siellä leikkaussalissa tehdään niitten kytkentöjen tekemiseksi siihen muuhun
talo, kiinteistön järjestelmiin ja muuta, että Inoroom olisi ostanut sen työn talotekniikkaura-
koisijalta. Se on selvä kun on kaks erillistä urakoitsijaa [pääurakoitsijan talotekniikkaura-
koitsija, sekä leikkaussalin toimittaja] niin eihän se keskustelu mene samalla tavalla kun et
jos se on saman työnjohdon alla. Se olis ehdottomasti iso parannus, että Inoroom ostaisi
talotekniikkatyöt siltä urakoitsijalta, joka on siellä pääurakoitsijana muutenkin taloteknii-
kassa.” – N7 (tilaajan ja käyttäjien edustajan)

Kommunikaatiossa ilmenneet ongelmat liittyvät kappaleessa 6.2 ”Hankinnan helppous” il-
menneisiin ongelmiin, eli urakkarajoihin, toimituksen projektinjohtoon ja osapuolten väli-
seen kommunikointiin. Kuten kappaleessa 6.2 on esitetty, ongelmien ratkaisemiseksi voisi
toimituksen alistaa pääurakoitsijan alle, sekä parantaa toimittajan omaa projektinjohtoa ja
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lisätä kommunikaatiota projektipankkien ja työmaakokouksien osalta. Kommunikaatio on-
gelmat selvittämällä pystyttäisiin toimituksen aikataulua jonkin verta nopeuttamaan.

6.5 Muuntojoustavuus

Muuntojoustavuus on tilaajalle myös yksi merkittävä peruste hankkia modulaarinen avaimet
käteen -leikkaussali. Perinteisissä leikkaussaleissa yksittäiset salit ovat aina erikoistuneet
tiettyihin toimenpiteisiin, jolloin saleja tarvitaan enemmän. Oulun kohteessa salien muunto-
joustavuus merkitsee tilaajalle erityisesti sitä, että he pystyvät tekemään erilaisia leikkauksia
samassa leikkaussalissa. Tällöin tilan käyttöaste tehostuu. Ratkaisun ilmanvaihtoa pystytään
saliohjausjärjestelmän avulla muuttamaan vastaamaan normaalia, korkeaa tai infektio riski-
tason leikkausta. Täten tilan käyttö tehostuu, kun samaa leikkaussalia voidaan käyttää eri-
laisiin kirurgisiin toimenpiteisiin.

”Näkökulma mikä tietenki kans kiinnostaa, tää käytön modulaarisuus, et kun
se ilmanvaihdon ohjausjärjestelmä on varsin hienoon tekniikkaan viety ja pe-
rustuva” - N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

”Meijän toiminnassa on hyvin tyypillistä että me joudutaan esimerkiksi aa-
musta aikaisin tehdä lasten toimenpiteitä. Ja sit se sali pitää kuitenki olla täy-
sin puhdas ku siellä ruvetaan tekee ortopediaa. Ni perinteisesti on aika mo-
nessa paikassa ajateltu niin, että on likasia saleja ja puhtaita saleja. Eli taval-
laan et sul tehdään ne toisessa salissa ja sit sul on monta salia sitä varten et
ne on dedikoitu erilaisille asioille. Kyl meil tässä on nyt myöski semmonen
ajatus, et sit sä saat sen salin puhdistettuu riittävälle puhtaustasolle. Ja toki
sen pystyy sitte tekemään jopa alipaineiseksi sillon jos olis jotain infektioleik-
kauksia, mutta meillä nyt ei sen tyyppisiä olekaan.” - N9 (tilaajan ja käyttäjien
edustaja)

”Aikasemmissa salissa sitten ne puhtausasiat, että niitä täyty enempi miettiä,
leikkaustyyppiä ja puhtausluokkia, semmosia niissä salisijoittelu- potilaitten
salisijottelussa, että tämä mahdollistaa sujuvamman salikäytön.” – N14 (käyt-
täjä)

Lisäksi tilaajan mukaan salien toiminta ja käyttö voi muuttua pitkällä tähtäimellä, jolloin
niiltä vaadittavat ominaisuudet muuttuvat. Toiminta ja käyttö muuttuvat, jos esimerkiksi ti-
laajan asiakaskunta vaihtuu.

”Eniten se [muutokset] vaikuttaa ehkä just siihen salikokoon ja sit siihen että
mitä, esimerkiksi mitä kaasuja tuodaan saliin. Yks sali täytyy olla aina isompi
sali, sen takia et sit ku tehdään ortopediassa isoja murtumaleikkauksia tai ala-
raajan leikkauksii missä on isot venytyslaitteet ja muuta. Muut salit voi olla sit
vähä pienempii.” – N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

Muuntojoustavuudeksi mielletään modulaarisissa leikkaussaleissa usein seinäelementtien
muunneltavuus. Tilaajan ja käyttäjien tahtotila seinien muunneltavuuteen vaihtelee. Eräs
käyttäjien edustaja kokee, ettei tälle ole lyhyellä aikavälillä tarvetta. Toinen käyttäjien edus-
taja taas kokee, että saattaisi olla hyödyllistä yhdistellä vierekkäisiä saleja, jos niiden välinen
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väliseinä olisi helposti avattavissa. Seinäelementtejä voi olla tarpeen muuttaa myös, jos ne
vioittuvat esimerkiksi törmäyksestä. Lisäksi elementtejä voidaan haluta muuttaa, jos niiden
sisältämää salin tekniikkaa halutaan muuttaa tulevaisuudessa. Toisaalta tekniikan muutok-
siin pyritään modulaarisilla saleilla vastaamaan myös ilman että elementtejä tarvitsee vaih-
taa. Esimerkiksi elementit saattavat sisältää pinnan alle upotettuja tekniikkavientejä, jotka
voidaan ottaa myöhemmin käyttöön käyttäjien halutessa. Isommat seinien muutokset edel-
lyttäisivät käytännössä helposti vaihdettavia elementtejä, muuten purkutyöt muistuttavat pe-
rinteisen leikkaussalin muutostöitä.

Tilaajan mukaan salien käyttötarve on suunniteltu vähintään 20 vuodeksi. Tällöin jos tilojen
käyttötarkoitus muuttuu, on modulaariset elementit suhteellisen helppo purkaa jättäen tilalle
tyhjän tilan. Kokonaisilla moduuleilla vastaava toteutus voi olla hankalaa, kuin myös perin-
teisillä leikkaussaleilla, joissa ei ole omaa runkoa. Modulaarisilla elementeillä on jonkin nä-
köinen uudelleen käyttöaste, mutta uudelleenkäytön toteutumista tulisi tutkia tarkemmin

”Esimerkiks moduuliseinän saa tarvittaes vaihdettua jos se menee vaik rikki.
Joku ajaa sängyllä siitä puhki tai mitä vaan et mitä tahansahan voi tapahtua,
ni ne pitää olla irrotettavissa.”- N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

Oulun kohteessa tilaajapuolelle_ sekä osittain toimittajapuolelle_ on vielä epäselvää mitä
seinien muunneltavuus siellä käytännössä voisi tarkoittaa, ja onko se mahdollista. Vaikka
puhdastilaelementit on asennettu pikalukoilla, on elementtien purkaminen nopeasti käytän-
nössä hankalaa, niitä ympäröivistä muista rakenteista ja tekniikasta johtuen. Esimerkiksi ele-
menttien päälle on asennettu 10 senttimetriä mattoa, jolloin se joudutaan ottamaan päältä
pois. Elementtien kiinnitys kattoon ei myöskään ole välttämättä yhtä helposti avattavissa
kuin pikalukkokiinnitys viereisiin elementteihin. Elementeissä on myös usein tekniikkakiin-
nityksiä, jotka täytyy erikseen irrottaa.

”Siin on niin paljon kaikkee muuta muutettavaa ja mistä tulee hirveitä kustan-
nuksia, jos sen seinän pystyy muuttamaan ni sil ei oo oikeestaan mitään mer-
kitystä kustannusten kannalta, koska sillon sun pitää kuitenki muuttaa kaikki
muu rakenne. Et eihän se ilmanvaihtokaan enää oo sit samanlainen, jos sä
yhdistelet ja siirtelet ja missä on kattokeskukset ja muuta. Ja sit mietittiin sitä
et miten todennäkösesti meille tulee tarve, et meidän pitäs muuttaa kolmesta
leikkaussalista kaksi, et yhdistää tai sit jakaa joku leikkaussali tai muuta, ni ei
oo kyl semmost tilannetta vielä tullu, et ois ollu tarpeen.” – N7 (tilaajan ja
käyttäjien edustaja)

”Näinhän niitä on markkinoitu, että niitä voidaan aukoo ja sinne voidaan
tehdä asennuksia lisää taikka tuoda joku sähkö, jos tarvitaan, joku kaapeli
taikka joku lisäasennus. Mutta kyllähän se täällä Tampereellakin [kilpailijan
toimitus] on matto nostettu seinälle sen 10 cm. Elikkä se täytyy rapsuttaa irti
se lattiamaton nosto. Ja se ei oo mulle vielä valjennu että mitenkä ne irtoo ne
levyt, että lähteekö ne nyt ihan siittä yksitellen vaan. Ja mikä kappale tahansa,
niissähän on melkeen joka levyssä kuitenkin asennettuna jotain. Niis on jokai-
sessa joku monitori taikka joku muu, kaasusuutin tai jotain järjestelmää, pis-
torasiaa kiinni, että kyl se tietysti aiheuttaa sitte jonku verran muutakin kun
vaan levyn nostamisen pois paikaltaan.”- N9 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)
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Kuten tilaaja edellä kertoi, on suuremmalle salille toisinaan tarvetta. Lisäksi joidenkin käyt-
täjien mukaan saleille voisi olla jossakin tilanteessa tarvetta yhdistelyyn, kuitenkin harvoin.
Eräänlainen ajatus voisikin olla saada salien välille avattava modulaarinen väliseinä. Myös
iso liukuovi salien välillä voisi olla eräs ratkaisu, jos henkilökunnalla on tarvetta siirtyä sa-
lista toiseen. Joidenkin käyttäjien mukaan tällaiseen ei olisi ollenkaan tarvetta_ ja jotkut voi-
sivat nähdä sille tarvetta. Joissakin kohteissa saleja on isonnettu esimerkiksi koulutustilai-
suuksia varten.

”Tämmösessä pienissä yksikössä vois olla noitten leikkaussalien läpi olla
kulku salista toiseen, että se mahdollistais semmosen henkilökunnan sujuvam-
man siirtymisen vaikka yhteisen vassarin, saliavustajan käytön kahdessa sa-
lissa, että ei tulis kulkua sieltä ulkokautta, että sitten taas se on enempi puh-
tausluokkaa haavottava tekijä, jos se hoitaja joutuu nelossalista menemään
kolmossaliin sieltä ulkokäytävän” – N14 (käyttäjä)

Tilaaja kokee tekniikkatilan sijoittelun valinnanvaran myös hyvänä muuntojoustavuutena.
Esimerkiksi Oulun sairaalassa oli tilaa tarpeeksi toteuttaa tekniset tilat samaan kerrokseen
salien kanssa. Kuopiossa tilojen käyttötarkoitus ei enää mahdollistanut tätä, jolloin tekniset
tilat sijoitettiin yläpuoliseen kerrokseen mahdollistaen ratkaisun toteutuksen. Turun koh-
teessa tekniikkatilojen sovittaminen pohjakuvaan oli taas hankalaa, rakennuksen ollessa ka-
pea. Tilaaja osittain kokeekin, että tekniikka tila vie turhan paljon pinta-alaa.

”Oulussa saatiin helposti koska se rakenne on, siel on valtava runkosyvyys.
Kuopiossa meni tosi hankalaksi, mut siellä sit meillä yläkerrasta löyty sit sem-
monen tila, että se vietiin se tekniikkahuone salien yläpuolelle. Nyt me toivo-
taan et se äänieristetään sit hyvin et sielt ei kuulu mitään. Mutta Turussa meil
oli tosi suurii vaikeuksia, koska siel on rakennus taas semmonen korkee ja ka-
pee. Niin se et me saadaan leikkaussalit edes silleen peräkkäin, tai aseteltua
niin et me saadaan puhdas ja likanen huoltokäytävä sinne. Ku loppu mittasuh-
teet siit talosta, ni siin jouduttiin tekee tosi paljon töitä.” – N7 (tilaajan ja käyt-
täjien edustaja)

Toinen tilaajan edustaja tosin totesi myös, että tekniset tilat pienentävät ilmanvaihdon hor-
mitilojen tarvetta, jolloin pinta-alaa ratkaisuun ei välttämättä tarvitakaan kokonaisuudessa
enempää kiinteistöstä.

”Perinteisessä leikkaussalissa on toteutettu ilman teknisiä tiloja siinä leik-
kaussalikerroksessa, että kaikki tekniset laitteet, esimerkiks ilmanvaihtoko-
neet, ne on siellä konehuoneessa vesikatolla, ja sieltä johdetaan se kaikki ilma,
raitis ilma ja tietysti poistoilma myös. Sitten taas tää Inoroomin tekniikkahan,
perustuu tämmösiin kiertoilmakoneisiin, eli sieltä tarvitaan vain pieni raitisil-
mamäärä sieltä IV-konehuoneelta, jolloinka se pienentää hormitilojen tarvetta
siellä kerroksissa, koska siinähän saattaa olla 4-5 kerrosta tai jopa enemmän
siinä välillä. ja jos me tuodaan se koko ilmamäärä mikä tarvitaan sieltä kaik-
kien kerrosten läpi, niin se kasvattaa hormitiloja aika tavalla, ja sitä kanavoin-
tia. Eli sen takia nää konehuoneet on siinä vieressä. ” N9 (tilaajan ja käyttäjien
edustaja)



56

Toimittaja mainostaa ratkaisun teräksisen kattokeskuskehän helpottavan kattokeskuksen ja
varsistojen siirtämistä tarvittaessa, ja parantavan muuntojoustavuutta. Toimittajan mukaan
tällöin kattokeskukset ja varsistot voidaan siirtää yhden yön yli kestävällä työllä, kun perin-
teisesti siihen kuluisi viikko, avatessa rakenteet ja porattaessa betoniseen välipohjaan. Oulun
kohteessa tilaaja ei kuitenkaan kokenut kattokeskuksen siirtämiselle tukivarsiston avulla tu-
levaisuudessa suurta tarvetta. Tilaaja koki toimittajan ratkaisun kattokehän parantavan ra-
kentamisen laatua ja hygieniaa.

”Inoroomin mallissa niin se tulee, kuuluu osana sitä et siel on se rakenne [kat-
tokeskuskehä]. Mut se ei ollu meille merkittävä, me jopa mietittiin sen pois
jättämistä kokonaan. Mut sit muuten rakenteellisesti se oli kuitenki hyvä kun
ei tartte sit viedä sinne ylös kattoon asti niitä, ja sit se säilyy se puhdastilara-
kenne parempana. Mutta meil ei oo ollu tarvetta niille.” – N7 (tilaajan ja käyt-
täjien edustaja)

6.6 Käytettävyys ja viihtyvyys

Tilan käytettävyys on iso ratkaiseva tekijä tilaajan hankinnassa, erityisesti leikkaussalin
käyttäjien puolesta. Käytettävyyttä ja viihtyvyyttä voi pitää myös laadullisena tekijänä.
Käyttäjien mukaan leikkaussalien viihtyvyys merkitsee yleensä helppoa tilan käyttöä, sekä
hyvää huoneilmaa ja akustiikkaa, jotka mahdollistavat hyvät työskentelyolosuhteet. Käytet-
tävyys merkitsee viihtyvyyden helppoa hallintaa. Ratkaisussa tähän on pyritty vastaamaan
integroimalla ilmanvaihto, valaistus ja äänentoisto tehokkaasti saliohjausjärjestelmällä, kui-
tenkin selkokielisesti ja käyttäjäystävällisesti. Selkokielisellä saliohjausjärjestelmällä henki-
lökunta voi esimerkiksi helposti vaihtaa huoneen lämpötilaa. Ilmanvaihdon määrää pystyy
myös säätämään salissa olevan henkilömäärän mukaan, jolloin saadaan samalla viihtyvyyttä
ja energiatehokkuutta. Oulun kohteessa loppukäyttäjät kokivat salin käytettävyyden ja hal-
linnan hyväksi ratkaisuksi. Käyttäjien mukaan ohjausjärjestelmällä pystytään hallitsemaan
salin viihtyvyyttä keskitetysti.

”Joka sali on semmonen oma yksikkö, että niitä pystyy sääteleen sitten niitä
lämpötiloja ja tämmösiä. Toisaalta vanhassakin paikassa pysty niin tekemään
tiettyihin rajoihin asti, mutta tuntuu, että tuossa on enemmän niitä säädön
mahdollisuuksia. Ja sitten onhan semmone helppo käyttää, kun yhdestä panee-
lista säätyy kaikki valot, ei tarvi juosta ympäri salia, jos jotakin tarvii himmen-
tää tai laittaa lisää valoja tai muuta.” N16 (käyttäjä)

Käyttäjäpalautteen mukaan ohjausjärjestelmän käyttö vaatii jonkin verran aktiivisuutta ja
perehtyneisyyttä. Lisäksi käyttäjät kokivat, että kokemuksen myötä he oppivat käyttämään
ohjausjärjestelmää ja ilmanvaihto tehokkaammin.

Salin akustiikkaa pidetään tärkeänä käytettävyyden mittarina. Salissa on tärkeää kaikumat-
tomuus, lisäksi tekniikkatilan äänet eivät saa kuulua ja häiritä leikkaussalin työskentelyä.
Ratkaisussa tähän on pyritty vastaamaan ääntä eristävällä alakattoratkaisulla. Oulun koh-
teessa käyttäjät eivät kokeneet minkään näköisiä ongelmia akustiikan kanssa.
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Myös yksi tärkeä tekijä leikkaussali henkilökunnan näkökulmasta on tekniikkapistokkeiden
määrä, joita toivotaan paljon ympäri salia. Modulaarisissa elementeissä uskotaan olevan po-
tentiaalia näiden pistokkeiden määrän lisäämiseen. Niihin saatettaisiin pystyä jättämään si-
sälle piiloon varaukset tekniikkapistokkeille, jotka voidaan ottaa käyttöön myöhemmin, jos
käyttäjällä on niille tarvetta. Oulun kohteessa käyttäjät kokivat tekniikkapistokkeiden mää-
rän riittävän hyvin, ja niiden laajan sijoittelun ympäri salia toimivan.

Oulun kohteen loppukäyttäjä kokemuksen mukaan leikkaussalien tiloissa suuri haaste oli
tasotilojen puute. Tällöin henkilökunta joutui turvautumaan liikuteltaviin pöytiin ja tasoihin,
jotka koettiin epämiellyttäväksi. Tästä kuitenkin käyttäjien edustaja, hankinnoista vastaava,
otti vastuun. Käyttäjien edustaja korosti, että tämä ei kuulunutkaan toimittajan vastuulle.
Edustajan mukaan tasotilat leikkaussalissa koetaan pölyä kerääviksi pinnoiksi, mikä vähen-
tää hygieniaa. Toimittajalla itsellään on ollut sama ajatus tasotilojen pölyn keräävyydestä.
Toimittaja ei kuitenkaan olisi nähnyt estettä Oulussa esimerkiksi pöytien tai kaapistojen
asennuksille. Mahdollinen ratkaisu molempiin ongelmiin voisi olla kaapistojen sijoittaminen
puhdastilaelementtien sisään, läpiantokaappien tapaan. Tämä kuitenkin kasvattaa seinäele-
menttien paksuutta. Tällöin kuitenkin saataisiin samalla säilytystilaa, mutta vältyttäisiin pö-
lyä kerääviltä tasoilta. Toisaalta pyörillä liikuteltavilla kärryillä voidaan siirtää välineitä leik-
kaussalista toiseen. Loppukäyttäjät itse kuitenkin kokivat liikuteltavat tasot selkeästi ongel-
mallisiksi.

”Et leikkaussaleissa esimerkiksi meillä ei oo mitään, täälä ei oo mitään läpi-
antokaappeja eikä kiinteitä varastokaappeja leikkaussaleissa, et meil on sit
semmoset vaunut, semmoset suljettavat pyörillä liikkuvat vaunut mitkä on sit
tavallaan tämmösiä leikkaussalin sen päivän tarvikkeita varten olevii vaunuja
just sen takii et pystytään sit missä tahansa salissa periaattees tekemään mitä
tahansa.” – N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja)

”Henkilökunta haluaisi sitä kalustusta vähän miettiä, että sinne olis tarve
saada jonkunnäkösen kaapiston per sali. Kun siellä ei ole sitä säilytystilaa.” -
N14 (käyttäjä)

”Vähän tuntuu olevan, varsinkin siellä instrumenttipuolella, että loppuu tila
kesken, mihin niitä tavaroita laskee, ja sitten jos kaikki joudutaan irtopöydille
laittaa niin se on niinku jossakin torilla sen jälkeen.” – N15 (käyttäjä)

”Siinä ei oo oikeestaan ajateltu sitä käytännöllisyyttä, että kuinka paljon me
joudutaan päivittäin sitä tavaraa keräämään aamulla saliin ja sitten viemään
vielä loppupäiväksi pois, ihan perustarvikkeita. Et säilytystilaa ois kaivannu
enemmän.” – N16 (käyttäjä)

Lisäksi käyttäjät olisivat ehdottomasti halunneet leikkaussaliin radion, joka sieltä puuttui.
Käyttäjien mukaan alalla on yleistä, että leikkaussalissa henkilökunta ja potilaat kuuntelevat
radiota. Myös radion puuttumisesta käyttäjiä edustanut hankinnan vastaava otti vastuun, eikä
syyttänyt toimittajaa. Toimittaja itse on liittänyt ohjausjärjestelmän paneeliin aux-johdon,
johon on mahdollista liittää esimerkiksi puhelimen kautta nettiradio. Toisaalta jos radion
kuuntelu käyttäjille on yleistä, voisi ohjausjärjestelmä itse sisältää myös radion.
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Käyttäjät kokivat hankalaksi leikkaussalien ovien toiminnan. Toimittajan suosituksen mu-
kaan leikkaussalien vastakkaisten seinien ovien ei tulisi ilmanvaihdon ja hygienian kannalta
olla samaan aikaan auki. Käyttäjät kokivat liikkumisen hitaaksi, erityisesti hätätilassa, täl-
laisella ovien toiminnalla. Tästä syystä ovia säädettiin, mahdollistaen niiden samanaikaisen
aukeamisen.

”Toihan on ollu hieno ajatukseltaan, että nuo ovet toimii niin, että kun toinen
on kiinni niin toinen vain aukeaa. Mutta se sitten ei käytännössä ole ollutkaan
niin hyvä. Koska sitten jos siellä on toinen ovi auki ja ajatellaan vaikka, että
anestesialääkärin vaikka pitäis päästä nopeasti saliin, niin sitten ei pääsekään
niin kauan, kun se toinen ovi on auki.” – N16 (käyttäjä)

Tilaajan ja käyttäjien mukaan kattokeskusten liikuteltavuus varsistojen avulla on hyvin tär-
keää, mikä mahdollistaa helpon työskentelyn ja mahdollistaa potilaiden eri puolien raajojen
leikkauksen. Tilaajalla oli Tampereen kohteesta kokemuksia, missä huonon kattokeskuksen
liikuteltavuuden vuoksi jouduttiin leikkauspöytä kääntämään toisinpäin aina leikattaessa toi-
sen puolen raajaa. Oulun kohteessa käyttäjät olivat kriittisiä kattokeskuksen käytettävyyteen,
he kokivat kattokeskuksen liikuteltavuuden olevan hankalaa ja raskasta. Myös kattokeskuk-
sen hankinnasta käyttäjien edustaja otti vastuun, sillä sitä ei hankittu leikkaussalin toimitta-
jalta vaan erikseen.

Loppukäyttäjien mukaan yhden leikkaussalin ohjausjärjestelmä jumittui leikkauksen aikana,
jolloin valaistus ei muuttunut haluttuun leikkaustoimintoon. Ohjausjärjestelmän vika korjat-
tiin toimittajan huollon kautta. Lisäksi käyttäjät olivat kokeneet salissa jonkun kerran kos-
teutta ja viileyttä, nämä kuitenkin paranivat pian huollon säädön jälkeen. Kokonaisuudessa
käyttäjät olivat tyytyväisiä leikkaussalin ilmanvaihtoon ja pitivät sitä laadukkaana.

Käyttäjien kokemukset osoittavat, että toimittajalle on omanlaisensa haaste tiedostaa, kenen
tarpeisiin toimitus tulee. Oulun kohteen tilaajan kohteissa loppukäyttäjät eivät osallistu salin
hankintoihin, vaan tulevat suoraan valmiiseen saliin käyttäjiksi. Kohteen tilaajan organisaa-
tiossa käyttäjiä hankintavaiheessa edustavalla voi olla erilaiset mieltymykset, kuin loppu-
käyttäjillä todellisuudessa on. Lisäksi leikkaussalitilaajan rooli voi vaihdella, esimeriksi
kiinteistön omistajasta_ käyttäjään tai pääurakoitsijaan, jolloin toimittajan on tiedostettava
tilaajan tarpeet. Toimittajan strategian on tunnistettava erilaiset tilaajan roolit, sekä määrittää
ketä toimitus lopulta palvelee ja pystyttävä esittämään erilaisia ratkaisuja. Oulun kohteessa
toimittaja on hankintavaiheessa ja rakennusvaiheessa toiminut tilaajalle ja käyttäjien yhtei-
selle edustajalle. Käyttövaiheessa toimittaja on toiminut kuitenkin loppukäyttäjien kanssa,
joilla Oulun kohteessa on ollut myös eri mieltymyksiä kuin hankinnoista vastaavalla käyttä-
jien edustajalla.

6.7 Tuotekehitys ja päivitykset

Avaimet käteen –toimituksen ja sen toimittavien yritysten yhteistyössä on muodostunut in-
novaatioita, jotka vievät leikkaussalien tuotekehitystä eteenpäin. Avaimet käteen -toimitus
sopii hyvin tilojen tuotteistukseen tai toisinpäin tuotteistettujen tilojen toimitukseen soveltuu
hyvin avaimet käteen -toimitus. Tilaajan mukaan kokonaisten tilojen tuotteistaminen yksin-
kertaistaa hankinnan ymmärrystä, ja avaimet käteen-toimitus soveltuu hyvin kokonaisten ti-
lojen toimitukseen.
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Salin toimittajien maantieteellinen läheisyys, kotimaisuus ja paikallisuus helpottavat tuote-
kehityksessä, kun yritykset vaihtavat tietotaitoaan ja tekevät tutkimusta toistensa tuotanto-
laitoksilla. Vaikka ratkaisun kolme yritystä ovat erikoistuneet omilla aloillaan, pääsevät ne
yhteistyössä vaihtamaan tietoa yli alakohtaisten rajojen. Yhteinen tuotekehitys parantaa
paitsi yksittäisiä komponentteja mutta myös niiden integroituvuutta keskenään, joka on leik-
kaussalissa tärkeää. Esimerkkejä yritysten yhteistyöstä on monitoripaikkojen upotus sei-
näelementteihin, tekniikkalinjojen upotus seinäelementtien sisällä, saliohjausjärjestelmän ja
ilmanvaihdon saumaton yhteistyö.

Myös ohjausjärjestelmätoimittaja Merivaaran innovaatio Q-Flow-leikkaussalivalaisin on
hyvä esimerkki yritysten välisestä yhteistyöstä. Tämä on uudella tavalla muotoiltu valaisin,
joka kehitettiin yhteistyössä ilmanvaihtotoimittajan simulaatioissa ja laboratorio tiloissa.
Valaisimen poikkeuksellinen donitsimainen muoto vähentää ilmavirtauksen pyörteisyyttä ja
ylöspäin suuntautuvaa virtausta valaisimen ja leikkauspöydän ympärillä. Toimittajan tutki-
musten mukaan tämä vähentää hiukkaspäästöjä leikkauspöydän lähellä, joka mahdollisesti
pienentää leikkauksen infektioriskiä. Toimittajan mukaan yrityksissä pyritään jatkuvasti ke-
hittämään salien suunnittelua ja toimitusta yhteistyössä. Myös tilaaja kokee innovaatiot tär-
keiksi ja viimeisin tekniikka kiinnostaa ja motivoi loppukäyttäjiä sekä asiakkaita.

Lisäksi tilaajalle merkitsi paljon, että toimittajan taustalla on kolme luotettavaa, myös leik-
kaussalirakentamisen alalla meritoitunutta yritystä. Yritysten tausta, historia ja oman alan
erityisosaaminen koetaan vahvuudeksi, joka nostaa odotusarvoa tuotteiden laadulle.

”Onhan tässä kumminki tässä heidän allianssissansa suurimmat Suomessa
olevat sairaalalaitetoimittajat. Hermetel on tehny pitkään ja Merivaara ja, et
kyllähän nää on tunnetut toimijat tässä. Ja siihen tietysti on iso luotto laitettu
tuolla käyttäjäpuolella, ja tilaajapuolella. Et luotetaan että tulee myös viime-
nen tieto käyttöön, koska sitä näissä sairaaloissa halutaan, että on kaikki vii-
menen tekniikka. Koska se on semmonen houkutustekijä sitten heille, sekä asia-
kas- että työntekijäkuntaan, koska he haluavat parhaat asiantuntijat työnteki-
jöikski ja asiantuntijoita kiinnostaa aina viimesin tekniikka” - N9 (tilaajan ja
käyttäjien edustaja)

”Tämmöseen uuteen teknologiaan uskoo enempi ja luottaa, että ne asiat on
hyvin tehty. Ne on varmasti paremmin tutkittua kuin se kapasiteetti, mitä on
ollu vaikka sillon 80-luvulla rakennetuissa leikkaussaleissa ja joita sitten on
aina sillon tällön hiljalleen jotain kohtaa päivitetty, niin sinne nyt on kokonaan
uus tehty ja uutta innovaatiota, uutta teknologiaa” – N14 (käyttä)

Lisäksi tilaajan on helppo päivittää salin tekniikkaa jatkossa_ tai jo rakennusvaiheen aikana_
saman toimittajan kanssa, jolta sali on alun perin tilattu. Päivitysten tekeminen on tärkeää,
kun alalla oleva tekniikka kehittyy jatkuvasti. Lisäksi päivitykset tulee onnistua tehdä hel-
posti muuttamatta koko salin rakennetta.

Perinteisten leikkaussalien rakentamisessa suunnittelu saattaa perustua vuosikymmeniäkin
samoihin pohjiin, jolloin salien toiminta kokonaisuudessaan ei kehity eteenpäin. Perinteiset
urakoitsijat eivät ole siinä määrin erikoistuneita kehittämään toimitusta ja asennusta kuin
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alaan erikoistuneet toimittajat. Perinteisille urakoitsijoille salien toimitukset ovat enemmän
yksittäisten tilojen rakentamista muiden joukossa.

”Tilaaja saa käyttöönsä semmosen viimesen tekniikan, ja sitä pystytään vielä
viimeseen asti hiomaan, koska sitä ei tarvii päättää siellä urakkasopimusvai-
heessa. Koska tää tuntuu olevan myös semmonen ala, että kaiken aikaa tulee
jotain uutta. Ja tietysti että on, nyt niinku tässä Inoroomilla, niin on erikois-
suunnittelijat ja on sairaalasuunnittelua.” – N9 (tilaajan ja käyttäjien edus-
taja).

6.8 Kustannustehokkuus

Tässä tutkimuksessa leikkaussalien kustannusvertailua on hankala toteuttaa, sillä kustannus-
tiedot on haluttu pitää salaisena toimittajan ja tilaajan puolesta. Toisaalta tilaajalla ei ole edes
varmaa tietoa siitä kuinka paljon perinteinen leikkaussali maksaa ja kustannukset vaihtelevat
paljon riippuen leikkaussalista.

”Todella hankala verrata [perinteistä ja modulaarista leikkaussalia] koska ei
ole missään valmiiks niitä hintoja, paikalla tehtynä taikka vaikkapa element-
tinä, niin ne on, ne on isoja kokonaisuuksia ja monen eri urakoitsijan tekemi-
sen summa.” N18 (tilaaja)

Tilaajan näkemyksen mukaan modulaariset avaimet käteen -leikkaussalit saattavat olla kui-
tenkin kalliimpia mutta he ovat valmiita maksamaan ratkaisun tuomien muiden etujen
vuoksi. Tilaaja pitää isona etuna avaimet käteen -toimitukselle sen kiinteää hintaa. Hinta
tiedetään etukäteen eikä se muutu, muuta kuin tilaajan rakentamisen aikaisista muutoksista
tai lisähankinnoista. Tilaajan ajatuksena salit saattavat olla kustannustehokkaampia elin-
kaari- ja käyttökustannuksiltaan.

”Pakko sanoo, että kyllä näillä, näil oli aika iso hintalappu näillä saleilla.
Ettei ihan tarkkaan viel oo hahmotettu sitä, että mistä siinä maksetaan ja kan-
nattiko maksaa. Että tulevat vuodet näyttää sit, onko ne muuntojoustavampia
ja tulevat muutokset ja tekniset korjaukset helpompia kun seinät on avattavia.”
– N18 (tilaaja)

”Inoroomin, on vähän semmonen liian avaimet käteen –juttu, että onko liian
kallis? Jos miettii että haluaaks kaikki lähtee sellast tekemään et se on lähtö-
kohtasesti noin kallis, mutta kyl me nyt pidetään sitä kuitenki sitte siinä määrin
kohtuullisena kustannuksena.” - N7

Oulun kohteen tilaaja toivoikin, että ratkaisun avaimet käteen -paketista olisi tarjolla vähem-
män varusteltu versio, tietynlainen peruspaketti. Tällöin voitaisiin saada kustannuksia alas,
ja tilaajilla ei olisi välttämättä tarvetta tulevalle tekniikalle. Pienin mahdollinen avaimet kä-
teen -toimitus voisi sisältää esimerkiksi pelkät rakenteet, normaalitoimitus ilmanvaihdon,
sitä seuraava toimitus ohjausjärjestelmän, ja täysi toimitus varusteet ja kalusteet. Toisaalta
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tämän ratkaisun toimittajat tekevät yhteistyötä keskenään, jolloin on hanka jättää kokonai-
suudesta pois jokin osa-alue.

”Hieno ohjausjärjestelmä on varsin kallis. Esimerkiks meidän kaltasessa toi-
minnassa, missä me ei tehdä semmosia niin massiivisia infektioleikkauksia,
eikä avosydänleikkauksia, eikä proteesikirurgiaa, sen kaikkeist korkeimman
puhtausluokan saavuttaminen ei oo välttämättä tarpeen. Elikkä tän tyyppises
toiminnas mitä me tehdään, et me keskitytään päiväkirurgiaan, se ohjausjär-
jestelmän pieni keventäminen vois tuoda sitä kustannusta alaspäin.” - N7 (ti-
laajan ja käyttäjien edustaja) näkemys toimituksen sisällöstä.

Toimitukseen kuuluu joustoa kalusteiden ja varusteiden osalta. Toimittajalta on kuitenkin
mahdollista hankkia myös kalusteet ja varusteet, jolloin niiden käytettävyys ja laatu kuuluisi
koko salin toimituksen sisältöön. Tällöin kalusteiden ja varusteiden käytettävyys ja laatu
olisi mahdollisesti parempi, erityisesti integroitumaan muuhun salin toimintaan. Lisäksi täl-
löin toimittajalle kuuluisi selkeämmin koko salin sisällön toimitusvastuu. Tällä voitaisiin
ehkäistä luvussa 6.6 ”Käytettävyys ja viihtyvyys” ilmenneitä ongelmia, käyttäjien kokemista
varusteiden ja kalusteiden ongelmista, jotka eivät kuuluneet toimittajan vastuulle. Toimit-
taja on luonnollisesti halunnut jättää tilaajalle mahdollisuuden hankkia kalusteet ja varusteet
erikseen. Tilaajilla ja käyttäjillä on merkkikohtaisia mieltymyksiä kalusteista ja varusteista,
jolloin niiden hankintaan on haluttu syystä jättää joustoa. Ideaa voisi verrata talon myyntiin
avaimet käteen -toimituksena, johon kuitenkin kalusteet ja varusteet saa hankkia mieltymyk-
sensä mukaan. Lisäksi toimittajan ohjausjärjestelmää markkinoidaan avoimena rajapintana,
jolloin siihen voidaan integroida muiden teknisten varusteiden toimittajia. Tämä vaatii kui-
tenkin sopimuksen ohjausjärjestelmän toimittajan ja varusteiden toimittajan välillä, jota ei
Oulun kohteessa ollut. Kalusteiden ja varusteiden hankinnan vapaudella voidaan saada myös
kustannusten säästöjä. Toisaalta jos tilaaja kokee modulaarisen avaimet käteen -hankinnan
kalliimmaksi, saattaa se tinkiä laadusta varusteiden ja kalusteiden hankinnassa, mikä ei pal-
vele salin lopullista käyttöä.

Myös toimittaja pitää kustannusten vertailua hankalana. Löytyy näkemyksiä, että ratkaisu
on mahdollisesti kalliimpi kuin perinteinen sali, mutta niillä tuotetaankin enemmän lisäarvoa
saleille tilojen laadun ja käytettävyyden kautta, jolloin niiden myös kuuluu olla arvokkaam-
pia. Toimittajan mukaan ratkaisun avulla saadaan laskettua leikkaussalien kustannuksia pit-
källä tähtäimellä, kun salien käyttöaste tehostuu ja elinkaarikustannukset laskevat.

Toimittajan mukaan myös suunnitteluun, tutkimuskehitykseen, innovointiin ja muuhun ku-
luu enemmän investointeja kuin perinteisissä leikkaussaleissa, mutta tätä kautta saleihin tuo-
tetaan lisäarvoa. Toisaalta toimittajapuolella on myös näkemyksiä, että ratkaisu voi olla kus-
tannukseltaan edullisempi, erityisesti pitkällä tähtäimellä, kuin perinteinen leikkaussali. Pe-
rinteisissä leikkaussaleissa muutostöitä suorittaessa joudutaan rakenteita avaamaan, korjaa-
maan ja uusimaan. Modulaaristen salien pyrkimyksenä on toteuttaa muutokset kustannuste-
hokkaammin, esimerkiksi vaihtamalla yksittäinen elementti, tai hyödyntämällä elementin
sisällä valmiiksi oleva tekniikka vientejä. Toimittajan puolella uskotaan myös, että ratkaisun
energiatehokkuuteen kiinnittämällä huomiota sen elinkaarikustannukset tulevat pienem-
miksi. Energiatehokkuutta ratkaisuun tuo ohjausjärjestelmällä hallittava tarpeenmukainen
ilmanvaihto ja valaistus.
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6.9 Kilpailutus

Tapaustutkimuskohteessa kilpailutus on ollut vapaata, sillä tilaaja edustaa yksityistä puolta.
Tilaajalle laadulliset tekijät ovat olleet tärkeämmät kuin kustannukset. Toimittajapuolella
ollaan kuitenkin vähän epätietoisia ratkaisun soveltuvuudesta julkiselle sektorille, sillä siellä
kilpailutus tapahtuu kustannuspainotteisesti. Jos ratkaisu joutuu kilpailemaan perinteisiä
urakoitsijoita ja leikkaussaleja vastaan, on sen vaikea päästä julkiselle sairaanhoitosektorille.
Toisaalta jos uusia toimijoita tulee alalle ja kilpailutukseen saadaan vähintään kolme saman-
laista tarjoajaa, ovat julkisen puolenkin hankinnat mahdollisia. Sairaalan koosta ja toimin-
nasta riippuen, sairaalassa on yleensä muutamasta pariin kymmeneen leikkaussalia. Yleensä
yksityisissä sairaaloissa leikkaussaleja on vähemmän, noin viisi, ja kunnallisissa toistakym-
mentä.

”Se on se huono puoli, et on niin vähän vaihtoehtoja, ettei o paljon vertailu-
kohtaa kun tekee päätöstä. Tää Oulun toimittaja on ensimmäinen [modulaari-
nen sali toimittaja], tää on ainoo kotimainen vaihtoehto. Se mikä Tampereelle
tehtiin, oli toinen vaihtoehto ja en mä tiedä vieläkään olis kolmatta tällästä
samantyyppistä edes tarjolla. Sillä tavalla se on kapee markkina ja hyvin spe-
siaali markkinapaikka. Vaikka näitä puhdastiloja tehdään lähitulevaisuudessa
Suomeen kymmeniä.” – N18 (tilaaja)

Tilaajan kokemuksen mukaan kotimainen toimittaja on parempi vaihtoehto kuin ulkomainen
toimittaja. Tämä voi olla myös omanlaisensa haaste toimittajalle ratkaisun toimittamisesta
ulkomaille. Tällöin avaimet käteen -toimitus tarvitsisi ulkomailla paikallisen rakentamiskäy-
tännön osaavan projektinjohdon.

”Tampereella haasteeksi oikeesti muodostu se kulttuuriero tässä rakentami-
sessa. Suomessa ei oltu tehty näitä moduulisaleja koskaan, ja niiden [toimitta-
jan kilpailevan Tampereen kohteen toimittajan] suunnittelu tuli Ruotsista.
Ruotsissa on erilainen tapa tehdä leikkaussaleja, puhdastiloja ja vähä erilaisii
ehkä määräyksiäkin. Sit ku tullaan tähän just että onko määräyksiä, eikö oo
määräyksiä, ja mitä tehdään ja tehdäänkö, ni tavallaan se semmonen kulttuu-
riero rakentamisessa, niin se aiheutti kyl sit kuitenkin aika paljon haasteita.”
- N7 (tilaajan ja käyttäjien edustaja).

6.10Yhteenveto tuloksista

Tähän kappaleeseen on koostettu tulokset tilaajan hankintapäätökseen vaikuttaneista teki-
jöistä, sekä tilaajan kokemukset toimituksesta ja kehityshaasteet. Tulokset on tiivistetty tau-
lukossa 4 alla.
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Taulukko 4. Tulokset: Tilaajan modulaariseen leikkaussalihankintaan vaikuttaneista tekijöistä, sekä
tilaajan kokemat toimituksen hyödyt ja riskit.

Näkökulma Tilaajan hankintapäätökseen
vaikuttaneet tekijät (tavoit-
teet)

Tilaajan kokemat toimituksen hyödyt ja
riskit (toteutuneet hyödyt ja riskit)

Laatu Suurin hankintaan vaikuttava
tekijä. Laadukkaat tilat, erityi-
sesti ilmanvaihdon ja hygie-
nian suhteen. Puhtaudelta kai-
vataan laatua niin rakentami-
sen kuin käytön aikana.

Onnistuttiin pääosin hyvin.

Asennusten aikana muutamia muutos-
töitä, joista ei aiheutunut haittaa käyt-
töönottoon tai puhtauteen.

Hankinnan
helppous

Selkeä salin kokonaisvaltainen
toimitus, jossa urakkarajat ja
vastuut selkeät.
Erilaiset lisäpalvelut kuten
käyttökoulutus ja huolto tär-
keitä.

Itse hankinta helppo, mutta
toimituksen vastuiden ja urakkarajojen
rajapintoja tulisi selkeyttää. Lisäksi tulisi
parantaa kommunikaatiota erityisesti
toimittajan ja pääurakoitsijan talotek-
niikkaurakoitsijan välillä. Tällöin tilaaja
välttyy vastuiden selvittelystä urakan
aikana tai sen jälkeen.

Lisäpalvelut toimivat hyvin, erityisesti
pienten parannusten jälkeen.

Aikataulu Kohteeseen ei sovittu perin-
teistä leikkaussalin rakenta-
mista nopeampaa aikataulua.

Kuitenkin nopean aikataulun
toimitus koetaan tärkeäksi.

Luovutuksen ja käyttöönoton päivä-
määrä onnistui sovitusti. Parannuksia
tarvitaan kuitenkin vaiheaikataulusta
kiinni pitämiseen.

Pitkällä tähtäimellä toimitusta tulisi no-
peuttaa selkeästi, vähintään puolittaa
ajallisesti.

Kommuni-
kaatio

Liittyy myös projektin hankin-
nan helppouteen.

Odotetaan suoraan toimittajan
edustajaa kokouksiin, ja vaiva-
tonta suunnittelua ja asennuk-
sia.

Kommunikaatiossa parannettavaa, esi-
merkiksi projektipankkien käytössä ja
työmaakokouksiin osallistumisessa ja
projektinjohdossa.

Toimituksen alistaminen pääurakkaa
voisi myös auttaa tähän.

Kommunikaation tehostaminen, tehos-
taisi asennuksia ja nopeuttaisi toimi-
tusta.

Muunto-
joustavuus

Muuntojoustavalla ilmanvaih-
don hallinnalla mahdollisuus
erilaisten leikkausten toteutta-

Leikkaussalien käyttö erilaisiin leikkauk-
siin muuntojoustavalla ilmanvaihdolla
onnistunut hyvin.
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miseen samassa leikkaussa-
lissa. Tämä tehostaa salien
käyttöä.

Rakenteiden muutostyöt ja
muuntojoustavuus saattavat
olla tärkeitä, mutta ei selkeää
kuvaa onko niille todellisuu-
dessa tarvetta. Riippuu ele-
menttien kestävyydestä sekä
sali tekniikan päivityksistä. Toi-
saalta tekniikan täytyy olla
vaihdettavissa ilman että ele-
menttejä vaihdetaan.
Tekniikkatilan muuntojoustava
sijoittelu voi olla ratkaisevaa
joidenkin kohteiden hankin-
noissa, kuten myös puhdastila-
elementtien dimensioiden rää-
tälöinti kohde kohtaisesti.

Rakenteiden ja tekniikan muuntojous-
tavuus voi nousta joissakin toimituk-
sissa avaintekijäksi. Tarve selvittää mi-
ten nykytuotteen muuntojoustavuutta
voisi lisätä kustannustehokkaasti.

Elementit kuitenkin muuntojoustavam-
pia kuin kokonaiset moduulitilat.

Tekniikkatilan muuntojoustava sijoit-
telu helpottaa salien sovittamisen
layouttiin. Salien ja elementtien räätä-
löinti koetaan hyväksi ja kohde kohtai-
suuden huomioon ottavaksi.

Käytettä-
vyys ja viih-
tyvyys

Salin käytettävyydelle ja hel-
polle hallinnalle painoarvoa.
Toisaalta vähemmän edistynyt
ohjausjärjestelmä riittäisi, jol-
loin kustannuksia saataisiin
alemmas.

Viihtyvyys tärkeää käyttäjille:
hyvä ilma, lämpötila ja kos-
teus, akustiikka ja tilassa liikku-
minen.

Tilaaja hankkinut erikseen kat-
tokeskuksen, sekä kalusteet ja
varusteet. Näiden käytettävyy-
delle käyttäjiltä suuri paino-
arvo.

Salin keskitetty hallinta toimii hyvin oh-
jausjärjestelmän avulla. Ohjausjärjestel-
mään pieni parannuksia, selkeyteen ja
toimivuuteen.

Viihtyvyys salissa hyvä käyttäjien mu-
kaan. Pieniä huoltoja ollut ilmanvaih-
don toimintaan. Akustiikan kanssa ei
ongelmia. Salien ovien aukaisunopeutta
säädetty käyttäjien pyynnöstä.

Puutteita kattokeskusten toiminnassa,
ja kalusteissa. Puutteita erityisesti ta-
sotiloissa ja varastoinnissa. Nämä eivät
kuitenkaan kuulu salin toimittajan vas-
tuulle.

Tuotekehi-
tys

Uusimman mahdollisen teknii-
kan saatavuus ja yhteensovit-
taminen on tärkeää.

Salin kokonaisvaltainen tuot-
teistaminen koetaan hyväksi.

Tuotekehityksessä onnistuttu hyvin.
Pieniä parannuksia yksittäisten tuottei-
den toimivuuteen ja luotettavuuteen,
korjattu pääasiassa huolloilla.

Parantaa salin tuotteistettavuutta.
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Kustannus-
tehokkuus

Kustannukset vaikuttavat han-
kintaan, mutta laadusta ollaan
myös valmiita maksamaan.

Kiinteä hinta tärkeä, halutaan
välttää lisäkustannuksia raken-
nusvaiheen ja käytönaikana
muutostöistä.

Pitkän aikavälin kustannus-
säästö energiatehokkuudesta,
ja mahdollisesti muuntojousta-
vuudesta motivoivat.

Sovituissa kustannuksissa pysyttiin hy-
vin, ei suuria lisäkustannuksia tilaajalle
rakennusvaiheessa tai käytön aikana.

Kustannuksia haluttaisiin alaspäin pie-
nemmällä toimituskokonaisuudella.

Mahdolliset elinkaarisäästöt kysymys-
merkki.

Kilpailutus Vaihtoehtoja modulaaristen
salien toimittajista ei juuri ole.

Kotimainen toimija koetaan
tärkeäksi kommunikaation
kannalta.

Toimittajia tarvittaisiin lisää alalle, jotta
voitaisiin vertailla erilaisia vaihtoehtoja.

Tilaajan hankintapäätökseen vaikuttaneita tekijöitä, eli tavoitteita, on erityisesti leikkaussa-
lien laatu. Tilaaja odottaa modulaarisilta saleilta hyvää hygieniaa. Lisäksi salien toimituk-
selta odotetaan helppoutta ja kattavuutta. Saleja halutaan käyttää ilmanvaihdon avulla muun-
tojoustavasti, mahdollistamaan erilaisten leikkausten suorittaminen samassa salissa. Salien
käytettävyys ja viihtyvyys ovat tärkeitä erityisesti käyttäjien kannalta. Lisäksi saleilta odo-
tetaan edistynyttä tekniikkaa.

Tilaajan kokemuksen mukaan toimituksen urakkarajoja tulisi selkeyttää, sekä urakoitsijoi-
den kommunikointia tulisi parantaa, jotta hankinta olisi tilaajalle vaivaton. Toimituksessa
pysyttiin sovitussa kokonaisaikataulussa, mutta sitä tulisi selkeästi nopeuttaa. Pieniä ongel-
mia on ollut tekniikan toimivuudessa käytön aikana, jotka kuitenkin huolloilla onnistuttu
korjaamaan. Olisi tarve selvittää miten nykytuotteen muuntojoustavuutta voisi lisätä kustan-
nustehokkaasti.

Tilaajan kokema hyöty on erityisesti ollut tuotteen laatu, eli modulaarisen salin ilmanvaihto
ja hygienia. Lisäksi saleja on voitu käyttää monipuolisesti erilaisiin leikkauksiin muunto-
joustavan ilmanvaihdon hallinnan avulla. Toimituksen käytettävyys, viihtyvyys ja tekniikka
ovat pääasiassa toimineet hyvin käyttäjille. Salien toimituksen ulkopuolisten hankintojen
kanssa on ollut käytössä enemmän ongelmia. Tilaaja kokee olleensa valmis maksamaan laa-
dusta enemmän, vaikka kustannusvertailu perinteisiin saleihin on hankalaa. Salien sovituissa
kustannuksissa on pysytty. Lisäksi tilaaja odottaa jatkossa säästöjä muuntojoustavuuden ja
energiatehokkuuden kautta.
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7 Pohdinta ja johtopäätökset

Modulaaristen avaimet käteen -leikkaussalien toimittajia on tullut Suomen markkinoille
viime vuosina, tavoitteenaan tarjota kokonaisvaltaista leikkaussaliratkaisua. Tilaajien ja
käyttäjien puolelta on kiinnostusta näihin uuden tyyppisiin leikkaussaliratkaisuihin. Modu-
laarisilla leikkaussaleilla pyritään tarjoamaan kokonaisvaltainen ratkaisu, joka käsittää kes-
keisesti modulaariset elementit, siihen integroidun ilmanvaihdon ja muun talotekniikan sekä
ohjausjärjestelmän. Lisäksi toimituksella on mahdollista hankkia kalusteet ja varusteet, jotka
voidaan kuitenkin hankkia myös erikseen. Salien avaimet käteen -toimituksella on tarkoitus
kattaa koko hankinta, jolloin se sisältää salien suunnittelun, rakentamisen ja lisäpalvelut ku-
ten simulaatiot, käyttökoulutukset ja huollot.

Modulaaristen salien hankintaan vaikuttavat tutkimuksen perusteella erityisesti laadulliset
tekijät. Leikkaussalien kohdalla laadullisina tekijöinä pidetään erityisesti puhtaus- ja hygie-
niatasoja. Tähän vaikuttaa salien kokonaisuus, ilmatiiviit rakenteet, niihin integroituva il-
manvaihdontekniikka, sekä puhdistettavuus. Saleilta vaaditaan puhtautta erityisesti käytön
aikana, mutta myös jo niitä rakennuttaessa. Yhdeltä toimittajalta tulevassa avaimet-käteen
toimituksessa on varmistettu etukäteen rakenteiden ja ilmanvaihdon yhteensopivuus. Tällöin
salien toiminnallinen kokonaisuus on laadullisesti parempi kuin näiden hankkiminen erik-
seen. Perinteisiin rakenteisiin nähden esivalmistetuilla modulaarisilla rakenteilla voidaan
taata puhtaampaa rakentamista jo rakennusvaiheen aikana. Kokonaisuudessaan salien tilaa-
jat ja käyttäjät ovat kokeneet modulaariset leikkaussalit puhtaus- ja hygieniatasoiltaan pa-
rempina ratkaisuna kuin perinteiset leikkaussalit.

Laadullisina tekijöinä voidaan pitää myös salien käytettävyyttä ja viihtyvyyttä, joiden mer-
kitys erityisesti salien loppukäyttäjille on suuri. Tulosten mukaan saleihin integroitu ohjaus-
järjestelmä parantaa leikkaussalien käytettävyyttä kokonaisvaltaisesti. Ohjausjärjestelmällä
pystytään hallitsemaan keskitetysti salien erilaisia toimintoja kuten ilmanvaihtoa, valaistusta
ja tietotekniikkaa. Tulosten mukaan myös modulaaristen salien viihtyvyys koetaan pääosin
hyväksi. Viihtyvyyttä voidaan ja myös halutaan räätälöidä omien mieltymysten mukaan, esi-
merkiksi erilaisten äänien ja valaistusten avulla. Tutkimuksessa käy ilmi, että loppukäyttäjät
kokevat pelkistettyjen modulaaristen salien kalusteiden ja varusteiden määrän ongelmaksi.
Loppukäyttäjät ovat esimerkiksi kokeneet puutteita leikkaussalivälineiden taso- ja varasto-
tiloille. Kuitenkaan kalusteet ja varusteet eivät välttämättä kuulu toimittajan vastuulle. Toi-
mittaja on halunnut jättää tämän avaimet käteen -toimituksessa avoimeksi valinnaksi, jotta
tilaaja voi hankkia mieleisensä kalusteet ja varusteet. Tällöin tilaajan ja käyttäjien edustajien
vastuulla on hankkia loppukäyttäjiä miellyttävät kalusteet ja varusteet, jos tavoitteena on
loppukäyttäjien mieltymysten huomioiminen. Toisaalta pelkistetyissä modulaarisissa sa-
leissa on tarkoituksena käyttää liikuteltavia tasoja saleista toiseen, joka eräällä tapaa lisää
salien modulaarisuutta ja monikäyttöisyyttä.

Leikkaussalien rakentaminen perinteisesti käytetyllä pääurakointimuodolla on koettu vas-
tuualueiltaan selkeäksi. Toisaalta tilaaja on tällöin joutunut perehtymään yllättävän paljon
rakennuttamiseen. Avaimet käteen -toimituksessa tilaajalta ei vaadita suunnittelun, teknisen
ja rakentamisen tietotaitoa. Lisäksi avaimet käteen -toimituksella hankinta kattaa salin toi-
mituksen kokonaisuudessaan, mikä helpottaa hankintaprosessia. Toimituksen kuuluvat kat-
tavat suunnitelmat ja asennukset. Lisäksi erilaiset lisäpalvelut, kuten käyttökoulutus ja vika-
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tilanteiden huolto, on koettu tärkeiksi. Kuitenkin tulosten mukaan avaimet käteen -toimituk-
sen ollessa suoraan tilaajan hankinta, ilman pääurakoitsijalle alistettua sopimusta, joutuu ti-
laaja itse selvittämään vastuita tekniikan ja urakoiden rajapintojen epäselvyyksissä.

Tulosten mukaan perinteisiä leikkaussaleja rakentaessa on koko projektiryhmän kokemuk-
sella suuri merkitys lopputulokseen. Tilaajan olisikin hyödyllistä käyttää samoja suunnitte-
lijoita ja urakoitsijoita kohteesta toiseen. Tämä on eduksi myös modulaaristen salien toimit-
tajille. Kun leikkaussalien rakentamiseen erikoistutaan ja sitä tuotteistetaan pitkällä aikavä-
lillä, kasvaa toimittajan kokemus ja tietotaito. Toimituksen kehittymisestä voidaan pitää tu-
losten mukaan esimerkkinä Oulun jälkeistä Kuopion kohdetta, jossa tilaaja on kokenut toi-
mituksen onnistuneen paremmin. Tämä johtuu tilaajan mukaan juuri Oulun kohteen epäsel-
vyyksistä oppimisesta. Lisäksi tulosten mukaan leikkaussalien eri komponenttien toimitta-
jien välinen tiivis tuotekehitys kehittää yksittäisiä komponentteja, niiden rajapintoja ja leik-
kaussaleja kokonaisuudessaan.

Tulosten mukaan salien ulkoseiniä ei koeta tarpeelliseksi muuttaa lyhyellä tähtäimellä käy-
tön aikana, paitsi jos niihin kuuluvaa tekniikkaa halutaan vaihtaa tai seinät rikkoutuvat. Toi-
saalta tekniikan uusiminen ilman elementtien vaihtoa onnistuu kun elementteihin upotettuja
tekniikkavientejä hyödynnetään. Lisäksi moduulien välisten rajapintojen kustannustehokas
purkaminen vaatisi lisäselvityksiä, sillä vaikka moduulit on asennettu toisiinsa pikalukoilla,
eivät niiden muut rajapinnat kuten kiinnitys yläpohjaan tai tekniikkaan ole yhtä yksinkertai-
sia. Tutkimuksen mukaan pikalukkojen asennuksia voidaan pitää osista koottavana arkki-
tehtuurina (engl. sectional architecture), joita voidaan pitää nopeina ja helppoina rajapintoina
vaihtaa. Elementtien kiinnitys muihin rakenteisiin on aukkomainen, (engl. slot architecture)
jolloin elementtien purkaminen ja muuntojoustavuus eivät ole nopeaa ja käytännöllistä (Ul-
rich, 1995). Modulaaristen salien muitakin rajapintoja tulisi entisestää standardisoida osista
koottavan arkkitehtuurin tyyliseksi, jolloin muuntojoustavuus olisi käytännössä kustannus-
tehokasta ja helppoa.

Tulosten mukaan pitkällä tähtäimellä, kuten salien lyhyimmällä käyttöiällä 20 vuotta, voi
tilojen käytölle tulla muutostarpeita. Tällaiseen kirjallisuusosiossa 3.1 ”modulaarinen ja
avoin sairaalarakentaminen” Kendallinkin (2005) mainitsemaan sairaalarakentamisen muu-
tosten hallintaan modulaariset elementit sopeutuvat parhaiten omalla rungollaan, verrattuna
perinteisiin leikkaussaleihin, jotka kytkeytyvät osaksi muun rakennuksen runkoa. Elementit
ovat rungon sisällä myös muuntojoustavampia kuin toisaalta kokonaiset moduulit, sillä ko-
konaisia moduuleja on hankala poistaa rungon sisältä. Rungon reunasta poistettaessa ne taas
jättävät avonaisen aukon, joka on täytettävä toisella moduulilla.

Tulosten mukaan modulaaristen salien räätälöinti tapauskohtaisesti on tärkeää ja hyvin mah-
dollista. Salien tekniikkatilan sijoittaminen erilaisilla vaihtoehdoilla voi olla oleellista jois-
sakin kohteissa, sillä kohteiden pohjapiirustukset vaihtelevat ja tilojen sijoitteluun tulee olla
vaihtoehtoja. Myös elementtien dimensioita voidaan tuotannossa vaihdella, jolloin leikkaus-
salien tiloja on helpompi sovittaa räätälöidysti hankkeen pohjapiirustukseen.

Modulaariset leikkaussalit mahdollistavat ennen kaikkea muuntojoustavasti erilaisten leik-
kauksien suorittamisen samassa salissa, mikä ei ole aiemmin ollut mahdollista. Tämän mah-
dollistaa ilmanvaihdon säädeltävyys erilaisiin puhtaustasoihin, kun aiemmissa saleissa il-
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manvaihto on vastannut tietyntyyppisen leikkauksen edellyttämiä vaatimuksia. Mahdolli-
suus käyttää leikkaussaleja erilaisiin puhtaustason leikkauksiin parantaa tilojen käytön te-
hokkuutta.

Sairaalahankkeiden rakennusaikataulut ovat usein kiireellisiä. Leikkaussalit omalta osaltaan
myös tahdittavat sairaalahankkeiden yleisaikataulua. Täten tilaaja odottaa mahdollisimman
nopeaa leikkaussalin toimitusta. Modulaariset salit tulee sovittaa eri lailla hankkeen aikatau-
luun kuin perinteiset salit. Modulaarisia saleja varten tarvitaan kokonainen tyhjä tila puhdas-
tilarakentamista varten. Näiden valmistuttua, ja osittain samaan aikaan, voidaan rakentaa
ympäröiviä tiloja. Perinteiset leikkaussalit rakennetaan sen sijaan vasta viimeisenä. Täten
erilaisella tekniikalla toteuttavien salien asennusten aloitusajankohta tulee huomioida eri ta-
valla yleisaikatauluun. Oulun kohteessa tilaaja ja toimittaja olivat yhdessä sopineet toimi-
tukselle aikataulun, ja toimituksen luovutus tapahtui sovitussa aikataulussa. Toimituksen ai-
kana vaiheaikataulussa oli kuitenkin erilaisia viiveitä. Viiveet johtuivat lähinnä kommuni-
kointihäiriöstä pääurakoitsijan käyttämän talotekniikkaurakoitsijan sekä salin toimittajan vä-
lillä. Lisäksi viiveitä aiheutti esivalmistettujen IV-komponenttien korjaaminen. Oulua seu-
ranneessa Kuopion toimituksessa ei kyseisiä vaiheaikataulun viiveitä ole ilmennyt, mikä
viittaa toimitusprosessin kehittymiseen. Oulun kohteen urakoita ja asennuksia tehostamalla
voidaankin toimitusta nopeuttaa muutamalla viikoilla. Tosin Oulun kohteessa asentajien mu-
kaan viimeiset viikot olivat erittäin kiireisiä viivästyksistä johtuen.

Tilaajan mukaan olisikin toivottavaa nopeuttaa toimituksen aikataulua selvästi. Toimitusta
ei aikataulullisesti voida pitää perinteistä leikkaussalia nopeampana. Tämä on yllättävää,
sillä modulaarisen tuotannon pitäisi olla nopeampaa esivalmistuksesta johtuen. Voidaankin
kysyä onko modulaaristen seinäelementtien asentaminen nopeampaa kuin perinteisten kip-
silevyjen? Vai tulisiko toimitusta nopeuttaa ilmanvaihdon asennusten suhteen? Toisaalta jos
asennusten aikatauluja tehostetaan, ei toimituksen laatu saa sen kustannuksella kärsiä. Toi-
mitusta tulisi arviolta nopeuttaa noin kolmen tai neljän kuukauden sijaan vähintään puoleen.
Jos toimitusta halutaan vielä selkeästi nopeuttaa, ei tähän riitä pelkästään asennusten tehos-
taminen, vaan esituotantoa tulisi lisätä. Seinäelementtejä voidaan pitää kirjallisuuden näkö-
kulmasta osaesivalmisteina (engl. non volumetric preassembly). Tällöin ratkaisuna voisi olla
isompien tilaesivalmisteiden (engl. volumetric preassembly) käyttö (Peltokorpi et al. 2017,
Gibb and Isack 2003, Josson and Rudberg 2014, Gosling et al. 2016). Esimerkiksi pelkkä
tekniikkatila voisi olla täysin esivalmistettu moduuli. Yksi ratkaisu voisi olla myös kehittää
ilmanvaihtotekniikalle oma esivalmistettu moduuli, joka työmaalla vain nostettaisiin välika-
tolle. Isommat moduulit ovat tosin hankala asentaa joihinkin kohteisiin, missä ympäröivät
rakenteet rajoittavat niiden toimitusta. Tällöin moduulit tulisi asentaa taas aiemmassa vai-
heessa rakennuksen runkoon nähden. Modulaaristen elementtien etu suuriin tilamoduuleihin
saattaa olla myös niiden purkaminen, jos jatkossa tiloja on tarkoitus muuttaa. Jos kokonaisia
tilamoduuleita käytettäisiin, tulisi myös niiden jatkossa olla helposti purettavissa rungon si-
sällä.

Modulaaristen avaimet käteen -leikkaussalien kustannuksia on vaikea verrata suoraan perin-
teisiin leikkaussaleihin. Vaikka tilaajat kokevat modulaariset salit kalliiksi investoinneiksi,
he ovat valmiita maksamaan niiden tuomasta laadusta. Modulaarisia saleja hankkimalla on
erääksi tavoitteeksi linjattu elinkaarikustannuksista aiheutuvat säästöt. Luonnollisesti toimit-
tajien näkökannalta toimituksen tulee olla heille kannattavaa. Toimittajan investoidessa sa-
lien tuotekehitykseen, voi olettaa salien olevan kustannukseltaan kalliimpia kuin perinteisten
leikkaussalien, jotta toimitus on kannattavaa. Kilpailun lisääntyessä tällä toimialalla, saattaa
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modulaaristen salien kustannukset tulevaisuudessa muuttua tilaajalle, ja toisaalta kannatta-
vuus toimittajille.

Kirjallisuustutkimuksen mukaisen Aholan (2008) avaimet käteen -toimituksen hyödyistä ja
uhrauksista tilaajalle (taulukko 1) löytyy paljon samankaltaisuuksia tämän tutkimuksen mo-
dulaarisen leikkaussalin avaimet käteen –toimituksen hyödyistä ja riskeistä. Tällaisia mo-
lemmissa tutkimuksissa tunnistettuja hyötyjä on tuotteen laatu, räätälöinti, joustavuus, lisä-
palvelut, koulutukset, luottamus, mielikuva, prototyyppi, takuut ja oston jälkeiset palvelut.
Molemmissa tutkimuksessa on riskeiksi tunnistettu esimerkiksi hinta, kontaktien laadinta,
toimituksen valvonta ja kommunikointi, sekä mahdollisesti logistiikka ja varastonhallinta.
Toisaalta tutkimuksista löytyy myös eroja, kuten aikataulun osalta. Lisäksi jotkin Aholan
(2008) esiin nostamat uhraukset saattavatkin olla hyötyjä tämän tutkimuksen mukaan, kuten
toimituksen logistiikka ja varastointi, kuten on kuvattu luvussa 6.2 ”Hankinnan helppous”.
Taulukoita voi lukea myös tilaajan sijaan toimittajan näkökannalta, jolloin useat tekijät
muuttuvat päinvastoin hyödyistä uhrauksiksi ja toisinpäin. Lisäksi jotkin tekijät ovat samoja
sekä tilaajalle että toimittajan näkökulmasta kuten luottamus hyötynä. Aholan (2008) tau-
lukkoa voi myös käyttää tunnistamaan uusia hyötyjä, joilla luoda tilaajalle lisäarvoa_ tai
vähentää toimituksen riskejä.

7.1 Suositukset käytännön toimijoille

Tulosten perusteella modulaaristen avaimet käteen-leikkaussalien hankintaa voidaan suosi-
tella ratkaisun kokonaisvaltaisuuden ja laadullisten tekijöiden perusteella. Lisäksi tulosten
perusteella voidaan antaa yksityiskohtaisempia käytännön suosituksia sekä leikkaussalien
tilaajille, että niiden toimittajille.

Ensinnäkin hygienia- ja puhtaustasojen ollessa merkittäviä salien kilpailukykytekijöitä, toi-
mittajien tulisi ulottaa arvojen mittaaminen koko salien elinkaarelle, myös käyttövaiheeseen.
Tilaajan oman kokemuksen mukaan salit ovat laadullisesti parempia kuin perinteiset leik-
kaussalit, esimerkiksi hygienia- ja puhtaustasojen osalta. Toimittaja onkin mitannut labora-
toriotiloissa hyviä CFU-arvoja. Samat mittaukset tulisi kuitenkin suorittaa myös käyttöön
otettuihin saleihin ja verrata niistä saatuja arvoja perinteisiin leikkaussaleihin, näin voitaisiin
varmistaa salien todelliset puhtaustasojen erot. Lisäksi tilaajan tulisi seurata vireillä olevan
leikkaussalien ilmanvaihdon standardin etenemistä, joka on tosin varsin hitaasti edennyt.
Modulaaristen salien etuna saattaa olla mahdollisen standardin CFU -raja-arvojen läpäisy.

Avaimet käteen -toimitusta voidaan pitää helppona tapana hankkia leikkaussali tai jokin
muukin erikoistila, mutta niiden toimitustapaa tulisi selkeyttää ja suhteuttaa pääurakkaan.
Tutkimuksen tulosten mukaan tilaajan tulisi alistaa toimitus pääurakoitsijan alaiseksi. Täl-
löin vältyttäisiin urakoiden vastuunjaon epäselviltä tilanteilta, joissa tilaaja itse joutuu sel-
vittämään urakkarajan asennusten aikana. Toisaalta jos tuote olisi täysin moduuli tai paketti,
joka kytkettäisiin ympäröiviin rakenteisiin sovituilla rajapinnoilla, vähenisi riski rajapinto-
jen ja urakoiden törmäyksistä. Jos toimitus sisältää useita asennusvaiheita, useita teknisiä
rajapintoja, tai toimituksen kestäessä pidemmän aikaa, tulisi se alistaa pääurakoitsijan alle.

Tilaajan tulisi myös itse osallistua aktiivisesti modulaaristen salien tuotekehitykseen. Jos sa-
leja ollaan tuotteistamassa ja niistä on valmiina oleva prototyyppi, mahdollistaa tämä tilaajan
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osallistumisen vahvemmin tuotekehitykseen. Varsinkin hankintaa ennen tilaajan tulisi tar-
jota loppukäyttäjille mahdollisuutta tutustua ratkaisuun, jolloin he voivat vielä vahvasti vai-
kuttaa salin räätälöintiin. Lisäksi tilaajan ja loppukäyttäjien edustajien tulisi olla aktiivisesti
kehittämässä salien tekniikkaa ja yksittäisiä komponentteja, jolloin salien käyttöarvo kehit-
tyy entisestään.

Tilaajalla tulisi olla selkeät kustannusarvioit erilaisille leikkaussaleille. Perinteisten leik-
kaussalien kustannusarvioita voitaisiin verrata modulaaristen toimittajien tarjoamiin kiintei-
siin hintoihin, jolloin näiden hankinta kustannusten vertailu selkeytyisi. Lisäksi tilaajan tulisi
seurata jollain mallilla toimittajan lupaamia elinkaarikustannuksia, jotta niistä on myös
konkreettista dataa.

Tilaajan mukaan modulaaristen leikkaussalien kilpailutus on ollut hankalaa niiden toimitta-
jien vähäisyyden vuoksi. Kuitenkin Suomen markkinoille on tullut viime aikoina useampia
toimittajia. Tilaajan tulisi kiinnittää huomiota erityisesti toimittajan kokemukseen ja raken-
nusprojektin hallinnan taitoihin. Tilaajan tulee vaatia leikkaussalitoimittajalta myös hyvän
tuotteen lisäksi suomalaisen leikkaussalien rakentamiskäytännön osaamista, kun käytännöt
ja määräykset vaihtelevat maittain.

Toimittajien tulee jatkaa leikkaussalien tuotteistusta, sillä modulaaristen leikkaussalien tuo-
teistus vaikuttaa luovan kilpailuetua perinteisiin leikkaussaleihin nähden. Tuotteistamalla
leikkaussaleja voidaan vaikuttaa niiden kokonaisuuden ja komponenttien integroituvuuteen
toisiinsa nähden paremmin kuin kehittämällä yksittäisiä komponentteja. Tätä toimittajien
tulee hyödyntää sekä tuotekehityksessä että myynnissä, sillä yksittäisten komponenttien kil-
pailuttaminen on todennäköisesti kustannustehokkaampaa.

Toimittajien tulisi nopeuttaa selkeästi modulaaristen salien toimitusnopeutta. Nopea toimi-
tusaikataulu voisi tutkimuksen mukaan olla avaimet käteen -toimituksessa selkeä kilpailuetu
perinteiseen rakentamistapaan verrattuna. Tutkitussa hankkeessa tähän ei kuitenkaan vielä
päästy. Täten salitoimittajien tulisi kehittää nykyisiä prosessejaan toimitusaikataulun no-
peuttamiseksi. Toimituksien asennuksia pystytään todennäköisesti tehostamaan jonkin ver-
ran, jolloin toimituksia voidaan nopeuttaa muutamilla viikoilla. Toisaalta asennuksia tehos-
tamalla ja nopeuttamalla ei tuotteen laatu saa kärsiä. Tehokkain tapa laadun säilyttämiseksi
ja aikataulun nopeuttamiseksi olisi lisätä esituotantoastetta. Esituotantoastetta voitaisiin li-
sätä esimerkiksi toimittamalla saleja isommissa moduuleissa kuten tekniikkatiloina, käyttö-
tiloina sekä välikaton tekniikkataloina. Toisaalta pienempiä elementtejä on helpompi asentaa
esimerkiksi saneerauskohteisiin tai kohteisiin joissa runko on jo valmiina.

Modulaaristen salien asennusten riskit liittyvät ennen kaikkea ulkoisten rajapintojen liityn-
töihin. Rajapintoja voivat olla esimerkiksi ilmanvaihto, sähkö ja kaasutekniikka. Muita raja-
pintojen törmäyskohtia voivat olla myös rakennusten liikuntasaumat, tai pilarit ja palkit.
Toimittajilta vaaditaan hyvää rakennusprojektin- ja suunnittelunjohtoa, jotka kommunikoi-
vat avoimesti pääurakoitsijan suunnittelun kanssa. Työmaakokokoukset, erilaiset projekti-
pankit ja yhteisten suunnittelumallien käytöt ehkäisevät rajapintojen törmäyksiä, joita tässä
tutkimuksessa havaittiin.
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7.2 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää modulaaristen leikkaussalien hankinnoissa Suo-
messa sekä jokseenkin myös ulkomailla. Tutkimuksen tuloksia rajoittavat kuitenkin kansal-
liset leikkaussalien määräykset sekä rakentamiskäytännöt. Tutkimuksen tuloksia voi jossain
määrin myös yleistää sairaaloiden erikoistilojen hankintoihin. Tällaisia erikoistilojen han-
kintoja voivat olla leikkaussalien lisäksi puhdastilat kuten synnytysosastot, teho-osastot, ste-
riloitujen välineiden huolto- ja säilytystilat, apteekit ja lääketilat, laboratoriot, sekä potilas-
huoneet.

Tuloksien avulla voidaan arvioida modulaaristen puhdastilaelementtien soveltuvuutta erilai-
siin erikoistiloihin. Soveltuvuutta voidaan tarkastella niiden käyttötarpeiden, hygienian,
muuntojoustavuuden, asennustekniikan, viihtyvyyden ja asennusaikataulun mukaan. Lisäksi
tuloksia voidaan tarkastella avaimet käteen -toimitusta arvioidessa. Avaimet käteen -toimi-
tuksen arviointia voidaan hyödyntää muihinkin kuin erikoistilojen hankintoihin. Avaimet
käteen -toimituksen tuloksia voidaan hyödyntää, kun hankitaan kokonaisvaltaisia tiloja si-
sältäen niiden täyden suunnittelun, asennukset ja mahdolliset lisäpalvelut. Tuloksia voidaan
myös tarkastella arvioitaessa avaimet käteen -toimituksen hankintatapaa yleisesti, ja projek-
tin osapuolten vastuidenjakoa hankinnan ympärillä.

Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa tulisi ottaa huomioon modulaaristen leikkaussalien toi-
mitusten uutuus. Tutkimuksessa on tutkittu vain yhtä toimitusta, joka on ensimmäinen laa-
tuaan toimittajalle. Lisäksi tutkimuksen viitekehyksessä on käytetty tätä edeltänyttä tilaajan
hankkimaa ensimmäistä modulaarista leikkaussalia. Tutkimuksen tuloksissa on myös arvi-
oitu vain yhden organisaation tilaajaa ja käyttäjiä, joista on haastateltu kuutta eri henkilöä
sekä lisäksi ulkopuolista rakennuskonsulttia. Lisäksi työn tuloksissa on ainoastaan haasta-
teltu yhtä toimittajaa, jonka seitsemää eri edustajaa ja kahta ulkoistettua suunnittelijaa on
haastateltu. Tutkimuksessa haastateltu tilaaja edustaa yksityistä sairaalaa, jolloin julkisissa
leikkaussalien ja erityistilojen hankinnoissa tulee ottaa huomioon niiden hankintalainsää-
däntö.

Jatkotutkimuksena tulisi mitata mikrobeiden ja hiukkasten eroja perinteisten ja modulaaris-
ten leikkaussalien välillä. Näin saataisiin käytännössä konkreettisia tuloksia leikkaussalien
puhtaustasojen välisistä eroista. Lisäksi modulaaristen leikkaussalien käyttöä ja kokemuksia
tulisi seurata niiden elinkaaren aikana. Tällöin tulisi selvittää kuinka modulaariset elementit
kestävät pitkällä aikavälillä, sekä kuinka niiden mahdollinen vaihtaminen käytännössä on-
nistuu. Lisäksi modulaaristen leikkaussalien mahdollisia elinkaarisäästöjä tulisi arvioida ja
tutkia niiden käytön aikana. Myös jatkossa mahdollisen leikkaussalien suunnittelustandardin
ohjeita ja määräyksiä tulisi arvioida sen valmistuttua.
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Toimenpide Sisältö

Puhtausvalidointi hiukkauspuhtaustaso ISO5

OpenOR HW
Keskusyksikkö Toiminnallisuuden tarkistus
Kosketusnäyttö Toiminnallisuuden tarkistus
OpenOrR-kaapelointi Silmämääräinen tarkistus
Audiojärjestelmä Toiminnallisuuden tarkistus
Infonäytöt Toiminnallisuuden tarkistus
OpenOR SW
Ilmastoinnin ohjaus Toiminnallisuuden tarkistus
Yleisvalaistuksen oh-
jaus

Toiminnallisuuden tarkistus

Mediahallinta Toiminnallisuuden tarkistus

Ovet Toiminnallisuuden tarkistus
Yleisvalaisimet Toiminnallisuuden tarkistus
Alakatot Silmämääräinen tarkistus
Sähkökeskus Silmämääräinen tarkistus
Sähkökaapelointi Silmämääräinen tarkistus
Tietoliiknnekaapelointi Silmämääräinen tarkistus
Kaasuputkistot Silmämääräinen tarkistus
Lattiapinnoite Silmämääräinen tarkistus
Läpiantokaapit Toiminnallisuuden tarkistus

IV-automaatio Toiminnallisuuden tarkistus
Painelähettimet Toiminnallisuuden tarkistus
IV-kanavisto Silmämääräinen tarkistus
Ilmansuodattimet Silmämääräinen tarkistus
Kiertoilmakone Toiminnallisuuden tarkistus
Jäähdytysyksikkö Toiminnallisuuden tarkistus
Palopellit Silmämääräinen tarkistus
Säätöpellit Silmämääräinen tarkistus


