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Arkkitehti Juha Lempinen 
AW2-Arkkitehdit Oy:ltä on 30 
-vuotisen uransa aikana eh-
tinyt nähdä sairaalamaail-
man teknologista kehitystä 
ja sen vaikutuksia suunnit-
telutyöhön. ”Vaikka arkkiteh-
din työvälineet ovat muuttuneet 
tänä aikana, itse työ on pysy-
nyt samana”, Lempinen sanoo.  

Arkkitehdit ovat aina piirtäneet 
käsin, nykyiset suunnittelutyö-
välineet kuitenkin mahdollista-
vat sisäänpääsyn tuleviin tiloihin 
jo suunnittelun aikana. ”Työssä 
käytämme tietomallisuunnitte-
lun ohessa 3D Cave ympäristöä”,  
Lempinen kertoo, ”nämä uu-
det työvälineet palvelevat niin 
tilaajia, käyttäjiä kuin suunnit-
telijoitakin ja niiden avulla voi-
daan mallin sisällä keskustella 
suunnittelun yksityiskohdista.” 
Lempisen mukaan tällainen 
työskentely on hyvin käyttäjälä-
heistä, mutta myös aikaa vievää. 

”Sairaalasuunnittelu on hoi-
toprosessien, arkkitehtuurin, 
teknisten järjestelmien, tilojen 
muuntojouston, toimivan asia-
kaspinnan sekä miellyttävän 
asiakaskokemuksen muodosta-
ma kokonaisuus”, Lempinen ki-
teyttää.

Jatkuva muutos
Lempinen kertoo, että sai-
raalat elävät jatkuvassa 
muutoksessa. ”Makrotasolla 
tilatarpeet muuttuvat hoito-
prosessien muutoksen myötä. 
Mikrotasolla taas sairaalain-
fektiot lisääntyvät ja muutta-
vat toimintaprosesseja.” 
”Muutos on jatkuvaa ja välttä-
mätöntä. Vanhoja tiloja muute-
taan, koska ne tilat eivät enää 
taivu uusille toiminnoille”, hän 
jatkaa.

Tilasuunnittelun tavoitteina 
ovat toimivat, selkeät ja hah-
motettavat tilat, riittävä tila-
väljyys, sekä sujuvien poti-
lasprosessien ja miellyttävän 
potilaskokemuksen varmista-
minen. ”Uudet ICT järjestel-
mät ovat ratkaisevassa roo-
lissa, kun suunnitellaan uusia, 
toimivia sairaalapalveluja”, 
Lempinen mainitsee. 

Lasin monet mahdollisuudet 
sairaalaympäristössä

Läpinäkyvät näytöt ovat 
rantautumassa yhä enem-
män markkinoille. Tuo-
vatko läpinäkyvät näytöt 
Lempisen mielestä uusia 
mahdollisuuksia tiedon jaka-
miseen sairaalaolosuhteissa? 

”Suunnittelussa lähdetään 
liikkeelle aina käyttäjien tar-
peista. Läpinäkyvien näyttöjen 
kaltainen uusi teknologia löy-
tää varmasti paikkansa hoito-
tiloissa helposti puhdistetta-
vina näyttöpintoina, opasteina 
ja tilajakajina. Uuden tekno-
logian sovellukset ja tuotteis-
tukset löytyvät ajan myötä”, 
Lempinen sanoo.

”Lasin käytön lisääntyminen 
hoitotiloissa on myönteinen 

asia.” Lempisen mukaan suun-
nittelun haasteena on löytää 
parhaat ratkaisut läpinäky-
vyyden ja yksityisyyden välil-
lä. Haasteina on esimerkiksi 
lähekkäisten lasilla rajattujen 
hoitopaikkojen yksityisyys. 
”Olemme tehneet yhteistyötä 
Scanmikaelin kanssa etsies-

sämme ratkaisuja tähän on-
gelmaan”, Lempinen kertoo,       
”Sähköisesti himmenevällä la-
silla saadaan aikaan rakenne, 
mikä on mahdollistaa helposti 
valvottavan hoitoympäristön 
sekä himmennettynä näkymä-
suojatun intiimin hoitoympä-
ristön.”
Lempinen puoltaa älylasia jul-
kisivurakenteessa. ”Kalvotek-
niikka tulee mahdollistamaan 

suurempien ikkuna-aukkojen 
käytön, valoaukkoa voidaan 
sähköisesti pienentää ja ha-
luttaessa torjua sisään pääs-
tettävää lämpökuormaa. ”

Lasielementtien varustelu
Scanmikaelin tuotteissa on 
patentoitu lasielementin au-

tomaattisalpa ja mahdolli-
suus käyttää aidosti kaarevia 
kiskostoja. Lempisen mukaan 
sairaalaympäristössä voidaan 
hyödyntää kaarevia lasiraken-
teita hoitopaikkojen rajauk-
sessa. ”Kun tiloja voidaan 
vapaammin avata, hoitotyön 
sujuvuus paranee.”, hän mai-
nitsee.
Scanmikaelin elementit voi-
daan varustaa murronsuo-

jalasein. Kysyimmekin Lem-
piseltä, tuoko tämä hänen 
mielestään henkilökunnan 
turvallisuudelle lisäarvoa?
”Sairaalaympäristön turval-
lisuus rakentuu kerrokselli-
sesti, tärkein turvarajapinta 
löytyy sisääntuloaulojen ja 
tuulikaappien rakenteista. 

Turvalasirakentein saavute-
taan positiivista, näkymätöntä 
turvaa, mikä normaaliolosuh-
teissa ei ahdista. ”

Siirrettävien elementtien ja ve-
täytymistilojen mahdollisuus 
sairaalaolosuhteissa
Siirrettävät lasielementit 
mahdollistavat tilojen muo-
kattavuuden. Lempisen mu-
kaan tämä on selkeä lisäarvo, 

joka mahdollistaa älykkäitä ja 
eri tavoin rajattavia tiloja ja 
käyttöalueita toiminnan muut-
tuessa päivä- ja yöaikana. 

”Monitilatoimisto työskente-
lyssä tarvitaan erityyppisiä 
työskentelypaikkoja. Kaikkea 
työtä ei voida tehdä avoimessa 
työympäristössä”, Lempinen 
sanoo. ”Elementoidut vetäy-
tymistilat ovat käytännöllinen 
ratkaisu avotilojen melunhal-
lintaan. Tilat mahdollistavat 
etäasiakastyön, tietosuojaa 
edellyttävien puhelujen hoi-
don, sekä tarvittaessa rauhal-
lisen työskentelyn.”

Puhdastilat
Bakteereja tuhoavaa led-tek-
nologiaa voidaan hyödyntää 
sairaaloiden hygieenisissä ti-
loissa. ”Kaikki tällaisen tek-
niikan mahdollistama hygie-
nia on positiivista, mikäli sillä 
pystytään pitämään paremmin 
bakteerit kurissa vähemmil-
lä pesuaineilla ja vielä siten, 
että puhdistettavuus helpot-
tuu”, Lempinen sanoo ja jat-
kaa: ”hygienia voidaan nähdä 
kokonaisuutena, joka koostuu 
niin toiminnan prosesseista ja 
käytänteistä, kuin tilaa palve-
levasta talotekniikasta, pinta-
materiaaleista ja tilan puhtau-
desta. Lisäksi henkilökunnan 
jatkuvalla koulutuksella on 
merkitystä, unohtamatta te-
hokasta tilasuunnittelua, joka 
huomioi toiminnan koreogra-
fian.”

Sairaalamaailman tulevaisuuden näkymät arkkitehdin näkökulmasta
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Malmin sairaala, teho-osasto. 
Helsinki

Tuote: L-35-1 siirtolasiseinä 
 SCM privacy glass pimentyvä ikkuna

SIIRTOLASISEINÄ

Jaettavan tilan mukaan taivutettu kiskosto yhdessä 
patentoidun salparakenteen kanssa takaa helpon käy-
tettävyyden ja mahdollistaa suurienkin elementtien 
helpon siirrettävyyden. Siirtolasiseinät ovat saatavilla 

äänieristys- ja murtosuojavarustuksella.
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Malmin sairaala, odotustila
Helsinki

Tuote: SCM Officina käytävälasitukset 
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Lasiseinään voidaan asentaa käsijohteita ja muita tu-
kielementtejä tarjoamaan käyttäjälleen turvallisen 
kulkuympäristön. Alaprofiilit suojaavat lasia ja mah-

dollistavat siivouskoneiden käytön tiloissa, 
joissa teollinen puhdistus on tarpeen.

PARTITIONS  FROM  SCANMIKAEL
OPERABLE  ACOUSTIC  GLASSWALL
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Lasi tilanjakajana mahdollistaa 
luonnonvalon esteettömän pääsyn 
tilaan, samalla säilyttäen fyysisen 
esteen. Tuote tarjoaa esteen pu-
toamiselle ja rajoittaa kulkemista 
halutulla tavalla.

Malmin sairaala,pääaula
Helsinki

Tuote:  SCM kaidelasitukset
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Lasielementit voidaan varustaa kuvilla tai 
ympäröivään tilaan sopivalla värityksellä. 
Järjestelmällä päästään RW34db arvoon.

Caps Clinic, hoitohuone
Australia

Tuote: SCM L-35-1 siirtolasiseinät

Siirrettävien yläkiskoilla kulkevien elementtien avulla saadaan tilan muotoa muutettua ennalta 
suunnitellulla tavalla, käyttötarpeen mukaan. 
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Malmin sairaala, pääaulan neuvottelutila
Helsinki

Tuote: SCM Officina

TOIMISTOLASISEINÄ

Moduulimuotoiset Officina toimistolasiseinät tarjoavat 
hyvän äänieristyksen ja tuote voidaan helposti 

muokata jälkikäteen lisäämällä ovia tai siirtämällä se 
uuteen käyttökohteeseen.

PARTITIONS  FROM  SCANMIKAEL
OPERABLE  ACOUSTIC  GLASSWALL
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KAAREVA  LASISEINÄ

Kehittämämme kaareva seinäjärjestelmä tarjoaa va-
paampaa muotoa seinälinjaan. Tilojen suunnittelua ei 
enää rajaa elementin muoto, vaan mittojen mukaan 
tehtävä ja kokonaan avattava tai kiinteä järjestelmä 

tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia.

Malmin sairaala, neuvontapiste
Helsinki

Tuote: L-35-curved



Kouvolan hoitokoti Tuote: Espero Sonico 100
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SIIRTOSEINÄ

Espero äänieristysseinät tarjoavat korkean äänieristyk-
sen lisäksi monipuoliset pintavaihtoehdot. Mekaaniset 
tiivistepinnat viimeistelevät äänieristyksen lukiten ele-
mentit asemaansa. Saatavana myös sähkökäyttöisenä.
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Kouvolan hoitokodissa oleskelutilan ja käytävän 
viereen jäävään tyhjään tilaan saatiin luotua hel-
posti erillinen tila toimintaterapiakäyttöä varten. 
Seinät ovat kevyitä liikuttaa, mikä mahdollistaa 
tilan nopean rakentamisen niin väliaikaista kuin 
pysyvämpääkin käyttöä varten. 

Kouvolan hoitokoti Tuote: Espero Sonico 100

Kokonaan siirrettävään järjestelmään voidaan lisätä käyntiovia haluttuihin kohtiin. 
Tuote on saatavilla myös paloseinänä, kun tilojen palosuojaukselle on asetettu vaatimuksia. 

Tuote ei vaadi alaohjauskiskoa, jolloin tiloihin ei muodostu kulkuesteitä käyttäjille.



www.scanmikael.com

 • Avaus Marketing Innovations, Helsinki, Finland •
Sairaala, Puola Tuote:  Alufire palolasiseinät
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PALOLASISEINÄ

Palolasiseinät voidaan valmistaa lasista, jolloin tilat 
tarjoavat luonnonvalon pääsyn tilaan samalla varmis-
taen ääni-ja palosuojauksen. Käyntiovet ja ovivarusteet 

ovat luonnollisesti saatavilla.
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www.scanmikael.com

 • Avaus Marketing Innovations, Helsinki, Finland •
Sairaala, Puola Tuote: Alufire palolasiseinät 

Palolasiseinät voidaan valmistaa 
pystyprofiileilla tai ilman,

nurkat ja tilan monimuotoisuus 
ei aiheuta ongelmaa.
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www.scanmikael.com

www.scanmikael.com

 • Avaus Marketing Innovations, Helsinki, Finland •

 • Avaus Marketing Innovations, Helsinki, Finland •

Sairaala, Puola Tuote:  Alufire palolasiseinät

Pariovet ja ovet tuovat palolasiseinät portaikkoihin ja 
tilojen välille. Järjestelmä mahdollistaa ympäröivän tilan värien 

käytön profiileissa.



www.scanmikael.com

 • Federation of Finnish Industries, Helsinki, Finland • 
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Tuote: VetroHealth

VETÄYTYMISTILA

 
Disinfection -teknologiaa hyödyntävä valo tappaa jopa 
90% mikrobeista – niin ilmasta kuin pinnoilta. Ihmi-
selle ja rakenteille vaaraton, täysin automatisoitu va-
loteknologia, lisää energiaa päivän aikana ja tuhoaa 
bakteerit yöllä.  

Tehokas HEPA- ilmansuodatus huolehtii osaltaan hai-
tallisten partikkelien ja bakteerien poistosta. Kemikaa-
livapaa tila mahdollistaa optimaaliset olot myös erilai-
sia yliherkkyyksiä ja allergioita kärsiville.

Älykäs innovaatio bakteereja vastaan. 



 • Federation of Finnish Industries, Helsinki, Finland • 

SCANMIKAEL OY  Sepänpellontie 2, 28430 Pori | p. 02 8377 9000 | info@scanmikael.com | www.scanmikael.com

Järvenpään uusi sairaala



S H O P P I N G
C E N T R E
C O N C E P T S

DUURI OY  Tapulikaupungintie 35, 00750 Helsinki | p. 09 351 050 | duuri@duuri.fi | www.duuri.fi

TUKIKAHVAT

DuuriPro Ponte Giulio -tuotteet ovat testattuja ja 
turvallisia tukikahvoja. Tukikahvatuoteperheen 18 
värisävyä mahdollistavat erilaisten tilojen näyttä-
vän ja piristävän sekä hahmottamista helpottavan 
kokonaisuuden. Vinyylipinnoitteiset tukikahvat 
tuntuvat lämpimältä ja niistä saa aina pitävän ot-
teen.

 • Avaus Marketing Innovations, Helsinki, Finland •Tuote:  Urban People, BioCote -suojatut vinyylitukikahvat
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Tuote:  Urban People,BioCote -antibakteriapinnoitteiset vinyylitukikahvat,  väri musta.

Tukikahvoja on saatavana BioCote suojattuna. BioCote antimikrobinen tekniikka pohjautuu hopeaio-
neihin, jotka auttavat vähentämään nopeasti bakteerien määrää tukikahvojen pinnoilla ja ympäristös-
sä jopa 99 %, auttaen vähentämään tartuntatautien vaaraa. 
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Taittuva tukikahva on valmistettu ergonomisesta, kos-
ketuslämpimästä, valkoisesta LD-polyetyleenistä. 
Tukikahva on helppo irroittaa ja kiinnittää uudelleen, 
mikä on omiaan etenkin hotellihuoneissa, joihin varus-
telu tehdään asiakaslähtöisesti. 

Kun tukikahvalle ei ole tarvetta,  kahva 
irroitetaan ja paikalle ruuvataan huo-
maamaton peitelevy.

Klaus Kurki, esteetön hotellihuone
Helsinki

Tuote: Taittuva tukikahva, materiaalina
 valkoinen LD-polyetyleeni



S H O P P I N G
C E N T R E
C O N C E P T S
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TÖRMÄYSSUOJAT

DuuriPro-vinyylikaiteet ja -törmäyssuojat ovat hel-
posti puhdistettavia ja bakteerisuojattuja. Vinyylisuo-
jauslistojen värin voi valita 60:stä värivaihtoehdosta. 
Tuotteista löytyvät erilaiset kaidevaihtoehdot, seinälle 
vaakatasoon asennettavat törmäyssuojat ja seinien 
ulkonurkkiin asennettavat ulkokulmasuojat. Kaikki 
tuotteet voi valita samaan sävymaailmaan. Toimitus 
sisältää kaikki kiinnitystarvikkeet sekä pääte- ja liitos-
kappaleet.

 • Avaus Marketing Innovations, Helsinki, Finland •
Tuote:  Alumiinirunkoinen vinyylikaide ja klipsikiinnitteinen vinyylitörmäyssuoja
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Tuote:  Muovirunkoinen vinyylikulmasuojalista. Kiinnityskisko valmistettu joustavasta kierrätysmuovista.

Klipsikiinnitteisten vinyylitörmäyssuojien pinta on helppohoitoista vinyyliä. Kiinnitysklipsit on varustet-
tu iskuja vaimentavalla jousella. 



S H O P P I N G
C E N T R E
C O N C E P T S

POHJANMAAN RAKENNUSPELTI OY  Kisällintie 8, 60100 Seinäjoki | p. 06-429 1600 | myynti@prp.fi | www.prp.fi

    JULKISIVUT

Kestävillä ja helposti asennettavilla PRP-julkisivu-
kaseteilla saa rakennnuksille näyttävän julkisivuver-
houksen. Se suo arkkitehdille vapaat kädet suunnitte-
luun ja lisää toteutuksen mahdollisuuksia.
 
Julkisivulamelli on kahdelta sivulta taivutettu teräsle-
vy, jossa reunojen profiloinnilla ja siihen liittyvällä kiin-
nitysratkaisulla luodaan voimakas yhdensuuntainen 
vaikutelma. Julkisivulamelli valmistetaan kohdekoh-
taisesti.

 • Avaus Marketing Innovations, Helsinki, Finland •
Y-talo, Seinäjoen sairaala Tuote: Julkisivulamelli ja julkisivukasetti
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PRP-julkisivukasettien materiaalivaihtoehtoja löytyy usei-
ta: PVDF-pinnoitettu teräspelti, polttomaalattu teräs ja 

alumiini, ruostumaton teräs sekä kupari. 
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Duuri Group keskittyy rakentamisen ja remontoinnin ratkaisuihin, julkisiin tiloihin ja koteihin. Olem-
me    erikoistuneet rakentamisessa käytettäviin tuotteisiin, joissa materiaaleina ovat teräs, alu-
miini tai lasi. Toteutamme mm. julkisivuja ja kattoja, kauppakeskuskonsepteja sekä toimivia ti-
lanhallintaratkaisuja toimistoihin, sairaaloihin, kouluihin, kongressikeskuksiin ja urheiluhalleihin. 
 
Duuri -konserni muodostuu Duuri Oy:stä ja tämän tytäryhtiöistä Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:stä, 
Scanmikael Oy:stä sekä kansainvälisistä tytäryhtiöistä Ruotsissa, Norjassa sekä Venäjällä ja Baltian 
maissa. Duuri Groupin pääkonttori sijaitsee Helsingissä.


