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Tutkimuksen taustaa

HeMoHes –hanke – Healing and Modular Healthcare Facilities - 2016 -2018

Tutkimushankkeessa kartoitettiin olemassa olevia modulaarisen rakentamisen ratkaisuja 

sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa sekä pyrittiin tunnistamaan kehittämistarpeita. 

15.3.2018

Tutkimusosapuolet:

Työterveyslaitos, Työtilat -tiimi

Aalto yliopisto

Helsingin yliopisto

Työterveyslaitoksen osatutkimukset:

• henkilöstön osallistaminen tilojen suunnitteluun

• henkilöstön tarpeiden tunnistaminen

• tilojen käytettävyys.
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Tutkimuksen taustaa

• terveydenhuollon rakennusten peruskorjaustarpeet

• sisäilmaongelmat

• muuttuvat terveydenhoidon toimintaprosessit

• akuutti lisätilan tarve 

vaaditaan nopeita ratkaisuja

Voivatko moduulipohjaiset siirrettävät rakennukset olla ratkaisu

tähän haasteeseen?

15.3.2018
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Tilamoduulit lyhyesti

• Yksittäiset moduulit muodostavat toisiinsa 

yhdistettäessä lopullisen tilakokonaisuuden

• Modulaariset tilaelementit esivalmistetaan

yleensä kuivissa tehdasolosuhteissa ja kootaan 

lopulliseksi tuotteeksi kohteessa

 terveet tilat

Tilamoduulien etuna siirrettävyys ja vuokrattavuus; 

vuokrausaika voi olla jopa 25 vuotta

15.3.2018
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Aineisto ja menetelmät

• Tutkimuksen kohteena oli neljä siirtokelpoista moduulirakenteista 

kohdetta, jotka toimivat väistötiloina joko sisäilmaongelmien tai tilan 

ahtauden vuoksi. 

• Laadullinen tapaustutkimus, jossa tutkimusmenetelmänä käytettiin 

puolistrukturoituja haastatteluja. 

• Haastateltavina (N=14) oli tiloja käyttäviä lääkäreitä, hoitajia sekä 

osastonhoitajia. 

• Haastatteluteemat liittyivät tilojen käytettävyyttä heikentäviin ja edistäviin 

tekijöihin. 

• Lisäksi tutustuttiin tiloihin tilankäyttäjän edustajan johdolla.

15.3.2018
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Tutkimuskohteet – case A ja B

15.3.2018

A

B

Toimisto- ja 

vastaanottotiloja

Kuvantamistilat
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Tutkimuskohteet – case C

15.3.2018

taukotila

neuvola

kotihoito kokoustila

pääsisäänkäynti

tekninen tila

Hyvinvointiasema, jossa neuvola-, kotihoito- ja avoterveydenhuollon tiloja
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Tutkimuskohteet – case D

15.3.2018

Dementiakoti, koostuen kahdesta ryhmäkodista, jotka on yhdistetty käytävällä toisiinsa
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Päätulokset

15.3.2018

TOIMINNALLISUUS

TERVEELLISYYS

TURVALLISUUS

VIIHTYISYYS
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Päätulokset

15.3.2018

Puutteita käytettävyydessä

• kapeat käytävät

• muunneltavuus 

• säilytys- ja varastotiloja liian vähän

• lämpötilanvaihtelut

• heikko äänieristys 

• väärän kokoiset yksittäiset tilat 

Tilamoduulien vahvuuksia

• hyvä sisäilma  

• siistit tilat

• isot ikkunat ja valoisat tilat
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Yhteenveto ja johtopäätökset 1.

15.3.2018

• Siirreltävien moduulirakennusten käyttöön liittyy edelleen vahva mielikuva 
parakkirakennuksista. 

• Kohteet arvioitiin pääosin toimiviksi, mutta samalla ne koettiin 
väliaikaisratkaisuna.

• Lämpötilanvaihtelut aiheuttivat ongelmia lähes kaikissa kohteissa.

• Tilaratkaisuissa ei oltu huomioitu riittävästi sähkölaitteiden suurta määrää 
eikä varasto- ja säilytystilojen tarvetta. 

• Heikko muunneltavuus/ tilamoduulin rakennejärjestelmään liittyviä 
rajoituksia: variaatiot runkosyvyydessä, korkeudessa ja vapaissa muodoissa. 

• Ääneneristysongelmia

• Viihtyisyyteen ei ollut erityisemmin panostettu tilojen väliaikaisuudesta 
johtuen. 

• Satelliittimallisen kohteen heikkouksia olivat pitkät etäisyydet, henkilökunnan 
ja potilaiden risteävä liikenne.

• Ongelmia aiheuttivat tarpeeseen nähden vääränkokoiset tilat. Ongelma oli 
syntynyt siitä, ettei käyttäjätarpeita oltu selvitetty kunnolla.
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Yhteenveto ja johtopäätökset 2.

15.3.2018

• Tärkeintä työn sujumisen kannalta oli tilojen toimivuus, minkä koettiin 
lisäävän myös viihtyisyyttä. 

• Kohteiden arvioitiin soveltuvan hyvin toimistotiloiksi, terveydenhuollon 
vastaanotto- ja kuvantamistiloiksi sekä vanhusten palveluasumiseen. 

• Yksikerroksiset tilamoduulit olivat haastattelujen perusteella parhaiten 
toimivia ratkaisuja.

• Kohteissa, joihin oli siirrytty sisäilmaongelmaisista rakennuksista, pidettiin 
sisäilmaa erittäin hyvänä ja sitä arvostettiin suuresti. 

• Tilat arvioitiin siisteiksi, ja pinnat ja tekstiilit olivat helposti puhdistettavia. 

• Tilankäyttäjät olivat erityisen tyytyväisiä tilojen esteettömyyteen ja 
valoisuuteen. 

Koska tilamoduulit voidaan vuokrata pitkäksikin aikaa, tulisi panostaa niiden 
kokonaisvaltaiseen käytettävyyteen huomioiden myös viihtyisyystekijät.

Tilamoduulien soveltuvuutta sisäilmaongelmaisten sosiaali- ja 
terveydenhuollon tilojen korvaajana tulisi tutkia lisää laajemmalla aineistolla.
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Kysymyksiä?

leena.aalto@ttl.fi

mailto:leena.aalto@ttl.fi

