
Joensuussa Terveystalo yhteen lääkärikeskussairaalayksikköön 

the future is safer with altro

Kun Joensuun Terveystalo halusi koota kaikki toimintonsa yhteen 

palveluyksikköön, kattaen sekä lääkärikeskus- että sairaalapalvelut, 

keskustaan keskittynyt etsintä johti oikeanlaisen löytämiseen. Kun 

sekä saneeraus- että laajennuskohdetta ryhdyttiin suunnittelemaan, 

esiin tuli hyvin paljon terveydenhoitoalalle ominaisia standardeja. 

Tilojen käytön yleisen sujuvuuden ohella yksi tärkeimmistä 

vaatimuksista on hygieenisyys, ja aivan erityisen suuri merkitys sillä 

on leikkaussaleissa. 

- Tiukasti hygieenisyyttä edellyttäviä tiloja varten oli juuri tullut 

markkinoille seinälevymateriaali, joka on pinnaltaan aivan 

tasainen ja siten helppo pitää puhtaana. Kun sitä meille esiteltiin, 

ei kauaa tarvinnut miettiä. Nyt meillä on tätä Altro Whiterock 

FR –vinyylilevyä paitsi kahdessa leikkaussalissa, myös yhdessä 

toimenpidehuoneessa ja laboratorion analytiikkahuoneessa, kertoo 

yksikönjohtaja Petri Lempiäinen. 

- Leikkaussaleilla on keskeinen merkitys uudelle Joensuun-

yksikölle. Kirurgisten toimenpiteiden pääpaino meillä on 

ortopediassa, kuten vaativimmillaan lonkka- ja polvileikkauksissa.

Uuden Terveystalon suunnitelleelle arkkitehdille iskunkestävä ja 

hygieeninen Altro Whiterock FR -seinälevy on luonnollisesti myös 

uusi tuttavuus. 

- Kun tavallisessa kaakelipinnassa on väistämättä iso osuus 

saumoilla, joita käytännössä on mahdotonta pitää riittävällä 

hygieniatasolla esimerkiksi leikkaussalissa, uusi seinälevytuote oli 

heti kiinnostava vaihtoehto. Se on vain jonkin verran laattaseinää 

kalliimpi ja se edellyttää tietysti asiantuntevaa asennusta, 

mutta käytössä se on tähän tarkoitukseen varmasti ylivoimainen 

materiaali, sanoo Markku Korjonen arkkitehtitoimisto Lappalainen 

& Korjonen Oy:stä.

Korjonen oli ennestään tuttu seinälevyn valmistajan Altron kanssa, 

sillä hän on määritellyt yhtiön tuttua turvalattiaa useisiin kohteisiin, 

mm. suurkeittiöihin. Aquarius-turvalattiaa asennettiin Joensuun 

Terveystaloonkin yli 200 neliötä erilaisiin kosteisiin tiloihin sekä 

leikkaussalien heräämöihin.

Leikkaussalit hygieenisen seinälevyn 
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- Altron turvalattiat ovat paitsi turvallisia ja miellyttäviä jalan 

alla myös kestäviä, asennuksessa varsin muokkautuvia 

esimerkiksi nurkkiin ja lattiakaivojen asennuksiin sekä 

helposti puhdistettavia ja siten hygieenisiä. Tuotteiden 

värivalikoima on hyvin monipuolinen, joten siitä löytää 

sopivan helposti. 

Uusi pinnaltaan yhtenäinen, siten hygieeninen ja 

palomääräykset täyttävä Altro Whiterock FR on omiaan 

terveydenhoitotilojen lisäksi esimerkiksi suurtalouskeittiöissä 

ja erilaisissa puhdastiloissa. 

- Aivan erityinen tämän tuotteen ominaisuus on sen 

Digiclad-versio, johon voidaan toistaa valokuva tai 

vektorikuva mittaustilaustyöseiniin. Kuva toistuu 

huippulaatuisena ja kovapinnoiteteknologian ansiosta 

pinta on naarmuuntumaton ja se kestää kovaa kulutusta, 

kertoo Altron Suomen maahantuojan RTV-Yhtymä Oy:n 

osastopäällikkö Aapo Lindfors. 

Uusi Joensuun Terveystalo on yksi konsernin 

18 lääkärikeskussairaalasta. Se on huomattava 

terveyspalvelujen tarjoaja alueella. Henkilökuntaa on 

reilut 120 ja asiakkaita käy päivittäin 300 – 400. Nyt 

kaikki toiminnot ovat saman katon alla, kun aikaisemmin 

toimipaikkoja on neljä.
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