Sijainti

Hankkeen nimi

Aikaväli

Hankkeen sisältämät toiminnot

Laajuus m2/brm2

Etelä-Pohjanmaan shp
Seinäjoen keskussairaala

Apteekin puhdastilat

2011 - 2013

Sairaala-apteekin lääkkeenvalmistus

566,5 brm2

Silmäkeskus
Leikkaussalit peruskorjaus
Korva-, nenä- ja kurkkutautien
pkl
Vuodeosastojen peruskorjaus

2011 - 2012
2010 - 2014
2012 - 2013

Silmätautien poliklinikka ja silmäleikkaustoiminta
14 leikkaussalia ja heräämö + oheistilat
KNK -pkl ja kuulokeskus

1 800 m2
3 900 m2
n. 1 200 m2

Lisärakennus
sisäpihalle
saneeraus
saneeraus
saneeraus

2012 - 2015

5 vuodeosastoa

n. 6 700 m2

saneeraus

Kirurgian ja ortopedian pkl
2013 - 2014
Kliinisen kemian peruskorjaus 2012 - 2014

Kirurgian- ja ortopedian poliklinikka
Kliinisen kemian laboratoriotilat

n. 2 000 m2
n. 1 500 m2

saneeraus
saneeraus

Obduktiotilat Y -taloon

Vainajien säilytys- ja avaustilat

n. 700 brm2

Tyhjän tilan
käyttöönotto
Y-talossa
uudisrakennus

HUS
Meilahden sairaala
Helsinki

2011 - 2013

Psykiatriakeskus ja
2013 - 2020
potilashotelli
Meilahden tornin peruskorjaus 2011 - 2014

20 650 brm2
15 kerrosta, jossa kerrokset 1- ja teho-osasto/ valvonta
35 620 brm2
3 .krs pkl, krs 4-6 vos,7-8. krs vos ja valvonta, 9- 14 vos. P-krs ja Kerrosala:
15 krs toimistotiloja ja opetustiloja
33 629 kem2
Tilavuus:
115 231 m3
Hyötyneliöitä:
14 684 hym2.

peruskorjaus

2009 - 2013

Terveyskeskuspäivystys, päivystyspoliklinikka, sisätautien
poliklinikka, tähystystoiminta, kuvantaminen, laboratorio,
päivystys- ja valvontaosasto, infektio-osasto, kolme päivystystä
tukevaa osastoa

saneeraus,
uudisrakennus

HUS
Yhteiskeittiöhanke
Hyvinkään sairaala
HUS
Ohkolan sairaalan
Ohkolan sairaala Tuusula peruskorjaus vaihe 2

2012 - 2014

Keskuskeittiö

22 000 brm2
Uudirakennus:
19 000 brm2
Peruskorjaus:
3 000 brm2
1 720

2011 - 2014

Sairaala koulun tilat sekä sosiaali- ja varastotiloja

2 068

saneeraus

HUS
Porvoon sairaala

2011 - 2014

Sisätautien vuodeosasto sekä LEIKO-yksikkö

2 264 brm2

saneeraus

Malmin sairaala
Helsinki

Malmin sairaala

Vuodeosastosiiven
peruskorjaus vaihe 1
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saneeraus

Sijainti

Hankkeen nimi

Aikaväli

Hankkeen sisältämät toiminnot

Laajuus m2/brm2

HUS
Jorvin sairaala
Espoo

Päivystyslisärakennus

2011 - 2015

Välinehuoltokeskus, sosiaali- ja kriisipäivystys, lasten- ja
aikuisten päivystyspoliklinikat, päivystysosasto, vuodeosasto,
teho-osasto, palovammakeskus ja opetustiloja

17 212 brm2

uudisrakennus

2011 - 2012

Päiväkirurgia

1 500 m2

toiminnan
muutos
olemassa oleviin
tiloihin
uudisrakennus

Lapin sairaanhoitopiiri
Lapin keskussairaala
Rovaniemi
PKSSK Joensuu

Leiko-potilaiden (leikkaukseen tulevien potilaiden) vastaanotto
Hoidonvarauskeskus
Laajennus L, psykiatriatalo

PKSSK Honkalampikeskus Asumispalveluyksikkö
Liperi
Pohjois-Karjalan
sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen ky
Joensuun keskussairaala,
Tikkamäki

2010 - 2015

Lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, aikuispsykiatria,
18 000
yleissairaalaspykiatria: avo- ja sairaalatoiminnot. Sairaalakoulu.

2011 - 2014

Tehostetun asumisenpalveluyksikkö vammaisille henkilöille; 20 2 800
paikkainen.

uudisrakennus

Silmäkeskus (uudet tilat) Päiväkirgia (peruskorjaus ja laajennus) peruskorjaus
1 729 m2
Apteekki (peruskorjaus, laajennus, puhdastilat)
uudisrakennus
5 573 m2
Ensiapu, yhteispäivystys Tehohoito
n. 8 000 hm2

uudisrakennus
saneeraus

Peruskorjaus G1, laajennus G2 2009 - 2012

J2 hanke

D1 hanke

2013 - 2018

2012 - 2014

saneeraus
uudisrakennus

Lastenkeskus (myös lasten tehohoito)

vasta tarveselvitys
vaiheessa, laajuus
tarkentuu vielä

Korvatautien poliklinikka Kuuloasema

n. 800 m2

saneeraus

Ravintokeskus Henkilöstöravintola

8 630 brm2

uudisrakennus

Shp:n johdon toimistot
Joensuun Työterveyden toimitilat> nk. Tikkatiimi
Koulutus- ja kokoustilat
Tekniset tilat: Iv-konehuone, aluejäähdytys, jääpankki,
varavoimakeskus, Vss tilat, pukuhuonetilat, yhdyskäytävät

Laajuus ja
kustannukset
laskettu
tarveselvityksen
perusteella >
tarkentuvat vielä

Suu- ja hammassairauksien poliklinikka
M-hanke

2012 - 2015
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Sijainti

Hankkeen nimi

Aikaväli

Pohjois-Savon
sairaanhoitopiiri KYS
Kuopio

Kysin uudisrakennushanke B11- 2012 - 2015
projekti

Hankkeen sisältämät toiminnot

Laajuus m2/brm2

Tules-poliklinikka (fysiatria, ortopedia, kuntoutus)
35 000 brm2
Äitiyspoliklinikka
Naistentautien poliklinikka
Kirurgian poliklinikka Endoskopiayksikkö Vastasyntyneiden
teho-osasto Aikuisten teho ja tehostettu valvonta, Synnytyssali

uudisrakennus

Keskitetty leikkausyksikkö (päiki, leiko, elektiivinen ja
päivystysleikkauket samoissa tiloissa) dialyysiyksikkö ja
munuaispoliklinikka Välinehuoltokeskus
Ravintola ja kanttiini
Syöpäkeskus

2013 - 2015

Kuopio kaupungin ja Kysin
yhteiskeittiö
KYSin Puijon sairaalan 1.
peruskorjausvaihe

2012 - 2013
2015 - 2017

Sairaala-apteekin peruskorjaus 2013 - 2014
ja laajennus
PSHP
PSHP, kehitysvamma-huollon 2010 - 2016
Tampereen yliopistollinen vaativan hoidon yksikkö
sairaala

Kysin ja oikeuslääketieteen patologian avaustilat
Sädehoitoyksikkö, Syöpätautien poliklinikka ja infuusioyksikkö
paikoitusalue?
Yhteiskeittiö, jossa tuotanto-tapana on Cook and Chill.

n. 10 000 brm2

uudisrakennus

10 650 brm2

uudisrakennus

Biopankki, TULES-poliklinikka, silmätautien pkl, suu- ja
leukasairauksien pkl, leikkausyksikkö (8 salia+ hybridisali),
sydänkeskuksen toimintoja (sydänvalvonta, POP-potilaiden
hoitopaikat, intermediate-hoitopaikat),
sydäntoimenpideyksikkö, hallinnon ja opetuksen tiloja,
Kliinisen kemian ja patologian laboratoriotiloja.

15 000 brm2,
saneeraus
huoneala 10 000 m2

Sairaala-apteekin toiminnot sis. lääkkeenvalmistuksen
automatisoinnin
Kehitysvammahuollolle autismiyksikkö, kehitysvammapsykiatrinen yksikkö ja nuorten kuntoutusyksikkö sekä
erityiskoulu ja hammashoitolan tilat

5 103 brm2

16 600 brm2

uudisrakennus
saneeraus

n. 5 500 m2

uudisrakennus

4 000 m2

uudisrakennus

Lasten ja nuorten keskus

2012 - 2018

E-siipi

2012 - 2014

0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten fyysisen ja psyykkisen
terveyden hoitamiseen keskittynyt Lasten ja nuorten keskus,
sisältää lasten sairaanhoidon ja nuorisopsykiatrian tilat
lastenpsykiatrian yhteyteen
munuaistaudit ja infektio

K-siipi

2012 - 2015

sydänkeskuksen teho ja leikkausosasto
kuumalabra
neurokeskuksen kuntoutus
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9 169 brm2

saneeraus,
uudisrakennus
uudisrakennus

Sijainti

Aikaväli

Hankkeen sisältämät toiminnot

Laajuus m2/brm2

PSHP
D-siipi
Tampereen yliopistollinen
sairaala

2012 - 2016

raskaus, synnytys ja vastasyntyneiden hoito

20 000 m2

Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä
Päijät-Hämeen
keskussairaala
Lahti

Yhteispäivystys-keskus ja
ravintokeskus

2009 - 2012

Sairaalaparkki

2012 - 2013

Parkkitalo toimisrakennus

21 540 brm2

uudisrakennus

Päivystysvuodeosasto

2012 - 2013

Päivystysvuodeosasto

1 800 brm2

saneeraus

Kymenlaakson
keskussairaala

Hankkeen nimi

Kotka

tuki- ja liikuntaelinkeskus
välinehuolto, verisuonikirurgian angio- ja leikkausyksikkö,
vuodeosasto ja poli
Yhteispäivystyskeskus Ravintokeskus Kuntoutustutkimusyksikkö 12 700 brm2
ja apuvälinekeskus Äidinmaitokeskus

Sydänyksikön perusparannus

2013 - 2015

Yksikköön keskitetään sydänpoliklinikka, kaksi
sydäntoimenpidesalia ja 10 valvontapaikkaa, kliinisen
fysiologian laboratorio

200 brm2

Keskuvaraston laajennus

2013 - 1015

Korkea lavavarasto

600 brm2

Laajennus- ja
peruskorjaushanke

2011 -

Koko keskussairaalan kaikki toiminnot, esisuunnittelu
käynnissä, minkä perusteella määritetään uudisrakentamisen
osuus ja peruskorjaus sekä peruskorjatun rakennuksen
tulevaisuuden käyttökohteet

2011 - 2015

lastentautien ja lastenkirurgian poliklinikka

Satakunnan
Lasten- ja naistentalo
sairaanhoitopiiri
Satakunnan keskussairaala
Pori
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lastentautien ja lastenkirurgian sekä korva-, nenä- ja
kurkkutautien, silmätautien, hammas-, leuka- ja suukirurgian
lasten vuodeosasto vastasyntyneiden teho- ja tarkkailu
maitokeittiö
synnytyssalit ja sektiosali
äitiys ja naistentautien poliklinikka synnytys ja naistentautien
vuodeosasto
lastenneurologian poliklinikka ja vuodeosasto, osa
apuvälinekeskusta ruokapalvelukeskuksen laajennus
(henkilöstöravintola ja kahvio)

uudisrakennus

uudisrakennus

Päivystysvuodeosasto
saneerataan
entisen
päivystyksen
Saneeraus
Hankesuunnitel
ma hyväksytty
8.10.2012
uudisrakennus
saneeraus,
uudisrakennus

6 500 m2

uudisrakennus

Sijainti

Hankkeen nimi

Porin kaupunginsairaala

Aikaväli

Hankkeen sisältämät toiminnot

Laajuus m2/brm2

2012 - 2014

peruskorjaus

Satakunta
Varsinais-Suomen
U-sairaalan korvaava
sairaanhoitopiiri
Turun rakentaminen
yliopistollinen
keskussairaala
T-sairaala

Lääkehuolto-rakennus VSSHP
Varsinais-Suomen
SAS 2016 -hanke
sairaanhoitopiiri Salon
aluesairaala

2011 - 2018

Keskitetty leikkausosasto, PÄIKI- LEIKO-yksikkö, vuodeosastot,
poliklinikat ja tukipalvelut; naistentaudit- ja synnytykset,
lastentaudit, korvataudit, silmätaudit, suu- ja leukasairaudet

n. 40 000 bm2

uudisrakennus

2004 - 2012

Ensihoito, päivystys, traumojen hoito, sydänsairaudet,
108 000 brm2
neurologiset ja verisuonisairauksien hoidot, vatsan sairauksien
hoidot, medisiininen akuuttihoito, tehohoidon ja
tehovalvonnan tukea vaativat hoidot

uudisrakennus

2009 - 2012

VSSHP lääkehuollon tilat

7 911 brm2

uudisrakennus

2012 - 2016

Uudisrakennus:

7 600 brm2

uudisrakennus
saneeraus

4 kerrosta; vuodeosastoja kahteen kerrokseen, dialyysiyksikkö,
lääkehoitopoliklinikka, avovastaanotto, laboratorio
Saneeraus:
Kirurgisten ja medisiinisten vuodeosastot, endoskopiatilat,
avovastaanottoja, henkilöstöravintola
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