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Jari Tainio

PSHP / Tays, Toimitilat / Rakennuttaminen

Rakennuttaminen vastuuyksikön esimies 

Talotekniikkapäällikkö, etupihahanke

LVIAJ asiantuntija 

Työhistoriaa:

- LVI – suunnittelija (5 vuotta)

- Toimitusjohtaja, yrittäjä (10 vuotta) – TATE / RAU

- Aluejohtaja, Huollon kehitysjohtaja, Operatiivisen 

toiminnan johtaja, Toimitusjohtaja, Liiketoimintajohtaja 

(15 vuotta) – TAC / Pelco Finland (Esmi), 

Schneider Electric yhtiöt  - TATE / RAU / Turva
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Sairaalan päätehtävä

Sairaiden hoitaminen, terveyden edistäminen

- turvallisuus (potilaat, vierailijat, työntekijät) – asiakkaan pelisäännöt alueilla 

toimimisesta !

- sisäilmaolosuhteet,
• hyvä sisäilma, lämpötilat

• valaistus

- erityisiä vaatimuksia!
• Mittaus ja säätötyöt !!

• 0 – virhe vastaanoton periaatteet

• Jälkityöt vastaanoton jälkeen 

eivät ole mahdollisia!!

Nämä edellä aina!

LVIJA – tekniikka palvelee em. asioita!!
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Talotekniikka kokonaisuutena

Perusasiat,

tekniikat, järjestelmät,

Tarvittavat integroinnit

Kerätty tieto ja sen analysointi

Tiedon hyödyntäminen?

Tekeminen
Tarpeen 

ymmärtäminen
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Taysin uudisrakennukset Teiskontieltä. Takana vasemmalla valko-punainen rakennus Sydänsairaala, 

vaaleankeltainen D-rakennus, etualalla sininen lasten ja nuorten keskus.

Sairaalaympäristö / Tays Etupihahanke
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Olennaiset asiat asiakkaan näkökulmasta - Etupiha

Toimialueita ja tilojen käyttäjäryhmiä useita:
- Lasten ja nuorten, psykiatrian, leikkaussalien ja vuodeosastojen tarpeet

- Potilaiden, hoitohenkilöstön ja vierailijoiden tarpeet

Tekniikat palvelemassa:
- Teknisiä järjestelmiä  74 kpl, mitä näistä hankkeen aikana liitetään yhteen?

- Yhteensovittamiset  esim. leikkaussalien katot, käytävätilat, huollettavuudet 

alakattojen yläpuolelle jne

Avainkysymykset:

- Miten yhteistyö saadaan toimimaan projektissa?

- Miten jatkossa saa palvelua kultakin toimijalta? 

- Uudet toimintatavat     =>   palvelun nopeus ja asian osaaminen sekä 

kustannustehokkuus 
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Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa !

Kokonaisvaltainen palvelu – verkostoissa 

toimiminen                ei kuulu minulle !

Vastuun kantaminen oikeasti !

Oikea ylpeys – minä / me olemme tämän tehneet !

Aktiivinen vuorovaikutus toimijoiden kesken !

Uusien toimintatapojen konkreettinen käyttö tarpeista lähtien  (vrt etäkäytön 

mahdollisuudet – takuuaika jne)!

Erityisen tärkeää asiakkaalle ?
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LVI

RAU

Ilmastointi

Sähkö

Taustaa - Käyttöönoton ja järjestelmien toiminnan 

onnistuminen

Jne, 74 kpl

Springler

Jäähdytys
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Rakennetaan kampusta / ei yksittäistä järjestelmää !

Ilmakuva Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy. Visualisointi Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit 

Oy



Kysymyksiä ?

Kiitos!


