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InoroomTM -leikkaussaliratkaisu 
 

1  Mikä on InoroomTM? 

InoroomTM on kolmen suomalaisen alansa huipputoimittajan yhteinen, 
älykäs leikkaussalin kokonaisratkaisu, jonka perustoimitukseen kuuluu 
huonerakenne (puhdastilarakenteet; seinät, katto, lattiapinnote, ovet, 
ikkunat ja läpiantokaapit, sekä kiinnityskehä kattoon kiinnitettäville 
sairaalalaitteille), toiminnallinen sisäilmaratkaisu, leikkaussalin 
yleisvalaistus sekä saliolosuhteiden älykäs säätöjärjestelmä 
kokonaistoimituksena. Toimitus kattaa myös tilaan tarvittavat vesi-, sähkö-, 
kaasu-, tietoliikenne- ja automaatiourakat.  
 
InoroomTM -leikkaussalit täyttävät sekä voimassa olevien asetusten ja 
standardien että valmisteilla olevan standardin (Ventilation in hospitals, 
CEN TC156 WG18) mukaiset vaatimukset, mikä vähentää asiakkaan 
hankkimien InoroomTM -salien teknistä päivitystarvetta tulevina vuosina.   

2  Älykäs ohjausjärjestelmä  

InoroomTM -leikkaussalissa suuri osa ilmanvaihtoon, hygieniaan ja 
valaistukseen liittyvistä ohjauksista toimii automaattisesti, ja leikkaussalin 
henkilökunta voi lisäksi säätää asetuksia tarvittaessa manuaalisesti 
hoitotilanteiden mukaan. Järjestelmää ohjataan leikkaussalissa sijaitsevalta 
kosketusnäytöltä, jossa säädettävät toiminnot on määritelty hoitoprosessin 
mukaisella selkokielellä.  
 
Älykäs ohjausjärjestelmä huolehtii hygieniatason säilymisestä erilaisissa 
leikkausolosuhteissa, huomioiden tilan kuormituksen (mm. henkilömäärä, 
käytetty leikkaussalivaatetus, toimenpiteen laatu, ovien avaaminen 
operaation aikana) ja kulloisessakin tilanteessa vaaditun standardin 
mukaisen puhtausasteen. Automatiikka ottaa huomioon leikkausten välillä 
tapahtuvan siivouksen ja valmistelun vaikutukset ilman puhtaustasoon. 
Ohjauslogiikka toteuttaa lyhimmän mahdollisen vaihtoajan leikkausten 
välillä, jolla vaadittu hygieniataso voidaan säilyttää.  
 
Järjestelmään on mahdollista tallettaa myös esimerkiksi kirurgikohtaisia 
leikkaussaliasetuksia mm. valaistuksen ja leikkauspöytäasetusten (optio) 
osalta.  Lisäominaisuutena käyttöliittymään on saatavissa myös 
etäkonsultaatiotoiminnot.  

3  Ainutlaatuinen simulointitestaus. Turvallinen ja joustava kokonaistoimitus   

InoroomTM -leikkaussaliratkaisu on alan ainoana ratkaisuna testattavissa 
etukäteen asiakkaan toimintaolosuhteita vastaavilla asetuksilla. InoroomTM -
kumppanien yhteistyössä Haltonin tutkimuskeskukseen Kausalaan 
toteuttamassa simulaatioleikkaussalissa asiakkaalle toimitettavan ratkaisun 
suoritusarvot voidaan todentaa ennen työmaa-asennusten aloittamista.  
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InoroomTM on toiminnallinen kokonaisuus, jolla on yksi vastuullinen 
toimittaja ja ennakkoon sovittu hinta. Integroitu leikkaussalin 
kokonaisratkaisu on kustannustehokkaampi toimittaa sekä asentaa ja 
rakentamisriski on muihin ratkaisuihin verrattuna helpommin hallittavissa, 
kun kaikkien komponenttien yhteensopivuus on testattu ja toimivuus 
todennettu etukäteen.  
 
InoroomTM -ratkaisu yhdistää uudella tavalla modulaarisuuden, 
joustavuuden ja ennakoitavuuden myös vaativammissa toimituksissa. 
Lisäksi toimitus sisältää hygieniatason ja suorituskyvyn seurantamittaukset 
käyttöönoton jälkeen.  

4  Ratkaisun muuntojoustavuus ja käytettävyys vaikuttavat elinkaarikustannuksiin 

Leikkaussalit ovat sairaalarakentamisen yksi merkittävimpiä yksittäisiä 
kulueriä. Leikkaussalin hankintahinta on kuitenkin vain murto-osa sen 
elinkaaren aikaisista kokonaiskustannuksista, sillä vuosittainen 
käyttökustannus voi nousta lähelle hankintahintaa. Leikkaussalien 
elinkaarikustannuksiin vaikuttavat muun muassa niiden käyttöaste, 
käyttötarkoituksen päivittämisestä johtuvat erilaiset rakennus-ja 
muutoskustanukset sekä energian kulutus. Tilan muuntojoustavuus 
erityyppiseen leikkaustoimintaan ja potilasoperaatioihin sopivaksi sekä tilan 
käyttöasteen pitäminen optimaalisena ja energiankulutus kohtuullisena 
ovat keskeisiä kustannusten hillitsijöitä.  
 
Muuntojoustavuutta InoroomTM -ratkaisuun tuovat esimerkiksi 
kattokeskusten helpon siirrettävyyden mahdollistava katon kiinnityskehä, 
kulloinkin vaaditun hygieniatason mukaan säädettävä ilmamäärä, 4k-
kuvansiirron mahdollistava valokuitu-verkkopaketti, 
ohjelmistolaajennukset, avattavat tekniikkaelementit ja seinien 
putkitusvaraukset.  
 
InoroomTM tukee lisäksi tilan korkeaa käyttöastetta helpolla 
käytettävyydellä. Salissa työskentelevä henkilökunta voi itse suoraan 
vaikuttaa tilan olosuhteisiin ja sitä kautta tilojen käyttöön ja potilaiden 
hoitoprosessiin. Samassa salissa voidaan suorittaa erilaista hygieniatasoa 
vaativia normaalin ja korkean riskin leikkauksia ja minimoida 
infektiopotilaiden aiheuttamat riskit ja toisaalta optimoida operaatioiden 
määrä päivän aikana. Tämä kaikki säästää hoitoon käytettävää kallista 
aikaa. 
 
Helpon käytettävyyden mahdollistaa selkokielinen ja intuitiivinen, 
kosketusnäytölle integroitu kokonaisohjausjärjestelmä.  

5  Asiakastoimitusta varten suoritetut simulaatioleikkaukset  

Haltonin Kausalan tutkimuskeskuksessa suoritettiin testauspäivän aikana 
useita simulaatioleikkauksia, joiden välillä pidettiin asianmukaiset 
välisiivoustauot. Kokenut leikkaussalihenkilökunta liikkui tilassa autenttisen 
leikkaustilanteen mukaisesti. Yhdessä leikkauksista jäljiteltiin 
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tähystysleikkausta ja lopuissa proteesileikkausta. Simuloinnissa testattiin 
myös leikkauksen aikaisia häiriötekijöitä, kuten ylimääräistä saliliikennettä ja 
erilaista leikkaussalivaatetusta. Saliin luotiin testauksen aikana todellisia 
leikkaussalilaitteita vastaavia lämpökuormia ja tilassa tehtiin mikrobi- ja 
hiukkasmittauksia. Mittausten tarkoitus oli varmistaa, että asiakkaan uusissa 
leikkaussaleissa tullaan saavuttamaan tilaajan vaatima sali-ilman 
puhtaustaso (< 10 cfu*/m3). Mittausten perusteella saadut keskimääräiset 
hiukkaspitoisuudet eri simulaatioleikkauksissa olivat välillä 2-7 cfu/m3. 
 
*) cfu = potentially Colony Forming Unit, suom. mahdollisesti pesäkkeitä muodostava 
hiukkasyksikkö 

6  Sairaalarakentamisen trendejä 

Uudisrakentaminen sekä olemassa olevien tilojen peruskorjaus ja 
laajentaminen tarjoavat mahdollisuuden uudistaa sairaaloiden 
toimintamalleja ja prosesseja. Nämä investoinnit ovat yleensä alueensa 
suurimpia rakennushankkeita. Rakentamisbudjettia käsiteltäessä usein 
unohdetaan, että koko investointi on kooltaan yleensä vain kyseisen 
yksikön yhden tai kahden vuoden toimintamenojen luokkaa.   
 
Sairaalarakentamisen painopiste siirtyy yhä selkeämmin toiminalliseen 
suunnitteluun, jossa sairaalan suunnittelu aloitetaan palveluiden, 
toiminnallisten kokonaisuuksien ja prosessien suunnittelusta, ja tilat tukevat 
toimintaa.  
 
Sairaalarakentamisen keskeisiä trendejä ovat modulaarisuus sekä pyrkimys 
tilojen monikäyttöisyyteen ja muunneltavuuteen. Monikäyttöisyys on myös 
sairaalan elinkaaren näkökulmasta tärkeä keino varmistaa tilojen 
asianmukainen käyttö tulevaisuudessa.  
 
Pohjoismaissa tullaan rakentamaan uusia tai uudistamaan nykyisiä 
sairaaloita eri lähteiden mukaan noin 30-35 miljardilla eurolla seuraavan 
vajaan 10 vuoden aikana. Maailmanlaajuisesti toimiala tulee olemaan yksi 
merkittävimmistä kasvualoista johtuen sekä uudis- että korjausrakentamista.  
 
Lähde: Sairaalatoimijoiden kartoitus – TEKES Loppuraportti, Nordic Healthcare Group, kesäkuu 
12, 2014, s. 4,5 ja 10. Lihavoinnit lisätty tähän dokumenttiin. 

 
Euroopan tasolla terveydenhuollon tiloihin investoidaan alustavien 
selvitysten mukaan noin 50 miljardia euroa seuraavien 5–6 vuoden aikana. 
Euroopassa on yli 100 000 aktiivikäytössä olevaa leikkaussalitilaa, joista noin 
10 prosenttia saneerataan vuosittain. Leikkaussalisaneerauksen 
keskimääräinen arvo on 500 000 euroa.  

7  InoroomTM -allianssin yritykset 

Halton www.halton.com - vaativa sisäilma  
Hermetel www.hermetel.fi/ - tiiviit puhdastilat  
Merivaara www.merivaara.fi/ - ohjausjärjestelmät ja sairaalakalusteet  
 

http://www.halton.com/
http://www.hermetel.fi/
http://www.merivaara.fi/

