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  Koulutus insinööri amk

 Tieni sairaalan sisäilma-asioiden pariin on kulkenut pitkää reittiä

ympäristöterveydenhuollon ja työsuojeluvalvonnan tehtävien kautta

 Sisäilmaan vaikuttavat asiat ovat monitahoisia ja mielenkiintoisia.

Niiden hallinta edellyttää  usein niin suuria korjauksia , ettei sellaisia

voida tehdä samaan aikaan kun rakennusta käytetään sairaalana.

http://www.hus.fi/hus-tietoa/liikelaitokset-ja-tukipalvelut/hustilakeskus/
http://www.utu.fi/aerobiologia/
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Sisäympäristöasioiden huomioiminen suunnitteilla 

olevassa rakennuksessa - TYKS:n T3-hanke 

Suojelupäällikkö Henrik Jalo 

http://www.hus.fi/hus-tietoa/liikelaitokset-ja-tukipalvelut/hustilakeskus/


OPPIA AIKAISEMMISTA SAIRAALARAKENNUKSISTA 

Ongelmaperusteinen oppiminen toimii myös 

sairaalan sisäympäristö asioissa.  Siinä on 

opittu monenlaista.    



OPPIA AIKAISEMMISTA SAIRAALARAKENNUKSISTA 

Remontoiminen ei aina tuo parannusta  

Uudessakin rakennuksessa voi olla 

ongelmia.     



OPPIA AIKAISEMMISTA SAIRAALARAKENNUKSISTA 

Pieni rako, josta 
suora yhteys ulos Materiaalit kestävät aikansa. Huolellisen työn 

tekemisen merkitys korostuu ajan myötä 



OPPIA AIKAISEMMISTA SAIRAALARAKENNUKSISTA 

   

Kosteuseristys puuttuu jolloin koko 
laatta kastuu Suunnitelmassa 

tätä putkea ei ole 
Salaojan puuttuminen selittää 
rakenteen kosteuden 



OPPIA AIKAISEMMISTA SAIRAALARAKENNUKSISTA 

   

Viemärin tulvimista esiintyy Kaatosateen aikana tasakatolle tulee niin paljon vettä, ettei 
rakennuksen sisällä olevan putken kautta tuleva vesi 
mahdu samassa ajassa kaupungin sadevesiviemäriin.  

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/666869/4/666870.jpg


HENKILÖKUNNAN KOKEMA ILMAN LAATU JA OIREET 

Ilmoitusten määrä on ollut kasvava   

2011  223 kpl  

2012  338  kpl  

2013        421  kpl 

2014 määrä kasvaa edelleen 

Sähköinen ilmoitusmenettely  

Ilmoituksissa on oirekuvailuja enemmän 
kuin kuvauksia rakennuksessa olevista  
puutteista, vuodoista  tms.. 



T3-sairaala 

• Kyseessä suuri rakennus. 

• Toiminnallisten hyötyneliöiden 

pinta-ala on yhteensä 21.446 m².  

• Hankkeen kokonaisala on noin 

53.000 bruttoneliötä.  

• Radan ja tiealueen päälle 

rakennettavan kannen koko on 

noin 9.010 m².  



T3-sairaala 

• Rakennus rakennetaan junaradan ja moottoritien päälle, joten 
maakosteudesta ei tule haittaa. 

• Kahteen alimpaan kerrokseen tulee parkkipaikkoja. 



T3-sairaala 

• Kerroskorkeus on melko suuri 4, 3 m.  

• Korkeus mahdollistaa suurenkin 
ilmastointikanavan mahtumisen. 

• Todennäköisesti myös myöhemmät 
muutos tarpeet voidaan toteuttaa ainakin 
tilan osalta. 

• Vanhoissa tiloissa ilmatila 10 m3 / henkilö 
ei toteudu, täällä se lienee mahdollista. 



T3-sairaala 

Rakennuksen käyttöikä tulee olla rakennuksen 

tarkoitukseen nähden riittävän pitkä. Pidempi 

käyttöikä – vaativampi rakentamisen taso. 

Viemärilaitteisto rakennetaan sellaiseksi, ettei 

siitä aiheudu hajuhaittoja, tulvia tai muita 

haittoja. Jätevesiviemärien on oltava 

kaasutiiviitä ja kestettävä mahdollisen 

padotuksen aiheuttamat voimat. Viemärit joissa 

on korroosioriski, asennetaan aina 

vaihdettaviksi.  

”U-sairaala on käyttöönotettu vuonna 1968. 
Rakennuksen tekninen käyttöikä on jo ylittynyt.” 



T3-sairaala 
Lämmityslaitteet suunnitellaan ja asennetaan niin, että 

mahdollinen vuotovesi havaitaan mahdollisimman 

ajoissa. Vuotoveden tulee ohjautua näkyville helposti 

havaittavaan paikkaan.  

• Lämmönkehityslaitteet sijoitetaan lattiakaivolliseen 

tilaan. Varoventtiilien ulospuhallusputket, ilmaus- ja 

tyhjennysputket yms. johdetaan viemäriin.  

IV-komponenttien, jotka rakennusten käyttöiän aikana 

joudutaan vaihtamaan, on oltava helposti vaihdettavissa.  
 Moottoritie ja junarata 
nykyisellään 

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/420645/4/420707.jpg


T3-sairaala 

• Käyttövesiverkostoon liitettävien 

laitteiden ja varusteiden on 

kestettävä jatkuvasti +70 0C:n 

lämpötilaa ja hetkellisesti +95 0C:n 

lämpötilaa sekä 1000 kPa:n 

käyttöpainetta.  



T3-sairaala 

Ilmanvaihtokoneiden- ja järjestelmissä 

käytettävien laitteiden ja komponenttien 

suoritusarvot ja ominaisuudet pitää olla 

testattuja.  

 Ilmanvaihtokoneiden valinnassa noudatetaan 

yleisiä terveellisyyden, turvallisuuden ja 

energiataloudellisuuden asettamia 

vaatimuksia. Komponenttien, jotka 

rakennusten käyttöiän aikana joudutaan 

vaihtamaan, on oltava helposti vaihdettavissa.  



T3-sairaala  

Kohdepoistojärjestelmiä 

käytetään anestesiakaasun, 

diatermia- ja laserkaasujen 

sekä muiden kaasumaisten 

epäpuhtauksien poistoon.  



Kiitos   


