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Suunnittelun osa-alueita
-muutoskykyisyys

-ylikapasiteettivalmius

-puhtaus, hygienia ja tartunnanesto

-eristys ja toimintojen erottelu

-tilojen sisäinen liikenne ja uudelleenjärjestelyt

-etäpalvelut ja niiden päämaja

-henkilökunnan hyvinvointi

-tilapäiset sairaalat / kenttäsairaalat



1. Muutoskyky

• Koko sairaalan tulee kyetä muuttamaan toimintaansa

poikkeustilanteiden ilmetessä

• Toisaalta: poikkeustilanteiden tulisi olla osa sairaaloiden

perusvalmiutta

• Sairaalan ja sairaanhoitopiirin johdolla tulee olla strategiset

suunnitelmat ja johtokapasiteetti valmiina

• Maissa, joissa esim. luonnonkatastrofit ovat yleisiä valmius

saattaa olla parempi?



2. Ylikapasiteettivalmius
• Ylikapasiteettivalmius fyysisesti =

• lisää vuoteita

• lisää henkilökuntaa

• lisää diagnostiikkaa

• lisää huoltoa ja logistiikkaa

• Yleinen suunnitteluperiaate = kaksinkertaistaminen

• (kaikki huoneet tuplahuoneiksi, 2x kaasut yms.)

• Ensiapukapasiteetin kaksinkertaistaminen???

• Teho-osastopaikkojen kaksinkertaistaminen???



Vuodeosasto

Viivi Salminen



Vuodeosasto

Viivi Salminen

Huoneet voi

kaikki tuplata

20 paikkaa

-> 40 paikkaa



2. Ylikapasiteettivalmius

Potilashuone – Caroline Andersen



3. Puhtaus, hygienia ja 

tartunnanesto

• Pandemian aikana puhtauden ja sairaalahygienian tarve

korostuu

• KUITENKIN – jos kaikilla on sama tartunta, osaston sisällä

voi potilaita olla vierekkäin / samassa huoneessa

• Variaatiot voivat silti levitä sisäisesti

• Sairaalassa eristäminen -> Aihe 4



Sterilization centre

• Tree sterilization machines

→MMM Selectomat PL

• Preparation:
Four workbenches with workbench and sink

Fabian Scholten | Health and 

Wellbeing
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https://www.mmmgroup.com/sites/default/files/products/s

electomat_pl_02.jpg



4. Eristys ja toimintojen erottelu
• Eristämiseen liittyy

• Fyysinen eristäminen

• LVI –systeemit

• Henkilökunta (minimoidaan rajan ylitykset)

• Eristämiseen tarvitaan eteiset, ja pesu / pukeutumistilat

(ei välttämättä vesipistettä)

• Eristyksen sisällä voi olla ‘eristys’ taukotiloja

• Eri sisäänkäynnit, kulkureitit yms.

• Toimintojen, jopa osastojen siirto



4. Eristys ja toimintojen erottelu

Eri sisäänkäynnit

ja vyöhykkeet –

Iiris Uusi-Kilponen



4. Eristys ja toimintojen erottelu

Eristyshuone – Zhuoying Ren



4. Eristys ja toimintojen erottelu
Eristyssiipi – Kathleen Dieme

Osastot voidaan eristää alkovilla

sisääntulossa.



4. Eristys ja toimintojen erottelu

Eristysosasto –

Iina Valkeisenmäki

Kaikissa huoneissa eteiset



5. Tilojen sisäinen liikenne

• On hyvä suunnitella sairaalan sisäinen liikenne niin, että

tietyt osa-aluet voidaan käyttää (ja ‘liikennöidä’) mahd.  

erillään muusta sairaalasta

• Myös siivous, ja huoltoliikenne voidaan tuolloin hoitaa

erikseen



5. Sisäinen

liikenne

Vertikaali eristysalue

(eristysporras + hissi)

suoraan ensiavusta

Zhuoying Ren



6. Etäpalvelut ja niiden päämaja

• Pandemian aikana suuri osa potilaista hoidettiin myös

etäpalveluiden avulla.

• On jokaisen palveluntarjoajan harkittavissa onko

etäpalveluiden keskuksen parasta olla samassa

paikassa kuin lähihoito.

• Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta



7. Henkilökunnan turvallisuus ja 

hyvinvointi
• Pandemia on ollut todella raskasta henkilökunnalle

• Hoitohenkilökuntaa on eronnut paljon

• Myös henkilökunnan psyykkiset tarpeet tulee huomioida

tilasuunnittelussa

• Osa henkilökuntaa on muuttanut ryhmäkoteihin

• Osa henkilökuntaa ei halua mennä kotiin

• USA:ssa ehdotetaan hotelliasuntoja kampukselle



Henkilökunnan

tiloja

(siis ihan oma

osasto)

Caroline Andersen







Henkilökunnan

asunnot

Ida Lähdesmäki



8. Väliaikaiset ratkaisut

• Tilapäiset klinikat

• Telttasairaalat

• Mobiiliklinikat

• ym. ym.



8. Tilapäiset ratkaisut

Oktoberfest-teltta

Tilapäinen sairaala

Fabian Scholten
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8. Tilapäiset ratkaisut

Oktoberfest-teltta

Tilapäinen sairaala

Fabian Scholten



8. Mobiiliratkaisut

BC MMU

(Whistlerin

olympialaisista)



8. Mobiiliratkaisut

BC MMU

Image: PHSA
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