EPSHP

PSHP

SHP
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Seinäjoen keskussairaala

Kohde
F -laajennusosa

Vuonna
2014-2018

Yksiköt
m²
Laajennusosa, johon sijoittuu leiko -vastaanottotilat,
11 600 brm2
patologian laboratorio, välinehuoltokeskus, kudosarkistot ja
muuntamo

Rakennustyyppi
laajennusosa

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Seinäjoen keskussairaala

Kirurgian- ja ortopedian
poliklinikka

2013-2015

Kirurgian. ja ortopedian poliklinikkatilat

1 800 brm2

saneeraus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Seinäjoen keskussairaala

Leikkaussalit peruskorjaus

2010-2015

14 leikkaussalia ja heräämötilat

3 900 brm2

saneeraus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Seinäjoen keskussairaala

"M-talo"

2015-2021

Psykiatrian osastot, psykiatrian poliklinikat, sairaalakoulu,
päihdeklinikka, kuntoutuksen poliklinikkatiloja,
sosiaalityöntekijöiden ja psykologien työtiloja.

25 000 brm²

uudisrakennus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Seinäjoen keskussairaala

Sairaalasielunhoitajien ja
sosiaalityöntekijöiden tilat

2013-2015

Sairaalasielunhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden
vastaanottotilat, sairaalakirkko ja ryhmätila

n 500 brm2

saneeraus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Seinäjoen keskussairaala

Sisätautien- ja neurologian
poliklinikka ja kahvila

2014-2018

Sisätautien- ja neurologian poliklinikka ja sairaalan kahvio

2600 brm2

saneeraus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Seinäjoen keskussairaala

Tehostetun hoidon yksikkö ja
sydäntutkimus

2015-2018

Teho, neuroteho, tehostettu valvonta, CCU yhdistetään.
Sydäntutkimusyksikköön tulee kaksi angiosalia.

2260 brm2

saneeraus ja
uudisrakennus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Seinäjoen keskussairaala

Vuodeosastojen peruskorjaus

2018 - 2021

2 vuodeosastoa

900 brm2

saneeraus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Seinäjoen keskussairaala

Vuodeosastojen peruskorjaus

2012 - 2016

6 vuodeosastoa

n. 6 700 m2

saneeraus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Seinäjoen keskussairaala

Ihotautien pkl

2017 - 2019

Ihotautien pkl

1000 brm2

saneeraus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Seinäjoen keskussairaala

Lasten ja nuorten pkl
Radiologia

2017 - 2019

Lasten ja nuorten pkl
Pääaula

n. 3600 brm2

saneeraus

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky,
PSHP. Tampereen yliopistollinen
sairaala, Tays
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky,
PSHP. Tampereen yliopistollinen
sairaala, Tays

E-rakennus

2012-2015

Munuaiskeskus ja infektiotaudit

8170 bm2

uudisrakennus

Etupihahanke, Pysäköintihalli, 2015-2020
N-rakennus, L-rakennus ja Drakennus

Radiologia

Yli 400 autopaikkaa, N-rakennuksessa Sydänsairaala, L90 000 brm2
rakennuksessa Lasten ja nuorten keskus jossa lasten ja
nuorten erikoissairaanhoidon alat mukaan lukien psykiatria.
D-rakennuksessa raskaana olevien ja synnyttäjien ja
vastasyntyneiden hoito, tuki- ja liikuntaelimistön
sairauksien hoito , verisuonikirurgia, toimenpideradiologia,
välinehuolto, pääaula.

3 uudisrakennusta ja
pysäköintihalli

Helsingin
kaupunki

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky,
PSHP. Tampereen yliopistollinen
sairaala, Tays
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky,
PSHP. Tampereen yliopistollinen
sairaala, Tays

Vuodeosaston peruskorjaus

2015-2016

Verisuonikirurgian osasto ja poliklinikka

650 brm2

saneeraus

Aikuispsykiatria

2017-2023

Aikuis- ja oikeuspsykiatrian tilat

22 000m2

uudisrakennus

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky,
PSHP. Tampereen yliopistollinen
sairaala, Tays

R-rakennuksen
2018-2020
keskusvarastolta vapautuvien
tilojen muutokset

Ravintokeskus, Apteekkin lääkevarastointirobotti, Mri,

2000m2

saneeraus

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky,
PSHP. Vammalan aluesairaala

Sastamalan
hyvinvointikampus

2016-2020

Fysioterapian, dialyysin, vastaanotto- ja toimistotilojen
saneeraus tavoitteena Vammalan aluesairaalan ja
Sastamalan kaupungin toimintojen integrointi ja
palvelukokonaisuuksien selkeyttäminen

1868 brm2

saneeraus

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky,
PSHP. Pitkäniemen sairaala

Kehitysvammahuollon
terapiarakennus

2018-2019

1000m2

uudisrakennus ja
saneeraus

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky,
PSHP. Tampereen yliopistollinen
sairaala, Tays

F-rakennus

2017-2020

Kliininen isotooppilääketiede ja hematologia

8000m2

uudisrakennus

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky,
PSHP. Tampereen yliopistollinen
sairaala, Tays

BC-siiven peruskorjaus

2018-2021

Laboratorion näytteenottotiloja, liiketiloja, Särkänniemi

1000m2

saneeraus

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky,
PSHP. Tampereen yliopistollinen
sairaala, Tays

R-rakennuksen
2017-2020
keskusvarastolta vapautuvien
tilojen muutokset

Ravintokeskus, Apteekin lääkevarastointirobotti. Mri

2000m2

saneeraus

Helsinki

Laakson yhteissairaala

Helsingin ja HUS:n psykiatrinen sairaala, Helsingin
somaattinen sairaala, toimintaa tukevat poliklinikat,
tukipalvelut, opetus- sekä pysäköintitilat

150 000 brm2

uudistilat

2021-2026

HUS

Helsinki

Kalasataman terveys- ja
hyvinvointikeskus

2015 - 2017

Terveysasema, psykiatria- ja päihdekeskus,
hammashoitola, nuorten- ja aikuisten sosiaalityö,
maahanmuuttoyksikkö, fysioterapia, toimintaterapia,
vammaispalvelut, ikääntyvän väestön palveluohjaus sekä
laboratorion näytteenotto

18 000 htm²

saneeraus ja laajennus

HUS, Hyvinkään sairaala

Leikkaussalit

2015-2019

11 leikkaussalia ja heräämö

5 399 bm2

uudistilat

Hyvinkään kaupunki ja HUS (KOY
Hyvinkään sairaalanmäki)

vuodeosastoja ja pkl tiloja

2012-2018

6 kerrosta, jossa lasten somatiikan toiminnot, nykyiset
pth:n vuodeosastot, infektio-osasto, psykiatrian pkl;t, Aklinikka, suljettu psykiatrinen vos, liikkuvan työn yksiköt

23 000 brm2

peruskorjaus

HUS; Hyvinkään sairaala

HUS-Apteeki Hyvinkään
sairaalan uudet tilat

2016-2018

sairaalan E-osan ht-kerrokseen apteekin lääkevarasto-,
lääkkeiden käsittely-, toimisto- ym. Aputilat sekä tkerrokseen nykyisen tavaralogistiikan tilojen osittainen
muuttaminen apteekin infuusionestevarastoksi.

447 brm2

uudisrakennus

HUS, Hyvinkään sairaala

Logistiikkapiha- ja jäteasema

2016-2018

nykyisen logistiikkapihan ja jäteaseman uudistaminen
nykytarpeita (sekä koko, että laatu) vastaaviksi.

n. 800 m2

peruskorjaus

HUS, Hyvinkään sairaala

uusi välinehuoltokeskus

2018-2022

uusi välinehuoltokeskus leikkaussalien läheisyyteen

1500 brm2

peruskorjaus

HUS, Hyvinkään sairaala

vuodeosastojen peruskorjaus

2016-2020

suurosastojen 3 ja 4 peruskorjaus

4200 hum2

peruskorjaus

HUS, Jorvin sairaala, Espoo

Päivystyslisärakennus

2011 - 2015

17 212 brm2

uudisrakennus

HUS, Jorvin sairaala, Espoo

JO Lyhythoitoisen kirurgian
2017-2019
leikkausosaston rakentaminen

Välinehuoltokeskus, sosiaali- ja kriisipäivystys, lasten- ja
aikuisten päivystyspoliklinikat, päivystysosasto,
vuodeosasto, teho-osasto, palovammakeskus ja
opetustiloja
7 leikkausalia ja heräämöt LYHKI-toiminnan käyttöön

3115 brm2

peruskorjaus

HUS, Jorvin sairaala, Espoo

Entisen päivystysalueen
muutos, poliklinikkatilat

2018-2020

Kirurgian poliklinikat

n. 1800 brm2

saneeraus

HUS, Jorvin sairaala, Espoo

JO K-leikkausosasto ja
alapuoliset tilat peruskorjaus

2017-2023

Kliinisen kemian ja hematologian sekä patologian
laboratoriot, sydänasema, leikkkausosasto

10 492 brm2

saneeraus

HUS, Siltasairaala

Trauma ja syöpäsairaalan
uudisrakennus

2015-2022

Vuodeosastot traumapotilaile ja syöpäpotilaille,
68 690 brm2
päiväsairaala syöpäpotilaille, teho-osasto 58 paikkaa,
leikkausosasto 16 salia (trauma), päivystyspkl, elektiivinen
pkl, kuvantamisen tiloja MRI TT ect, opetustiloja,
henkilöstöravintola, Linac x 2, PET

pääosin uudisrakennus,
osin perusparannus

HUS, Lastenklinikan peruskorjaus
aikuiskirurgian käyttöön

LKL:n peruskorjaus

2016-2021

4 leikkaussalia, heräämö pklastiikkakir., suu-ja leukakir.
hammashoitotiloja, pkl laskimokir, Vuodeosastoja , pkl
tiloja, kliininenfys. toimisto tiloja

uudisrakennus

12 500 brm2

HUS, Porvoon sairaala

Vuodeosastosiiven
peruskorjaus vaihe 1

2011 - 2014

Sisätautien vuodeosasto sekä LEIKO-yksikkö

2 264 brm2

uudisrakennus

HUS, Porvoon sairaala

Vuodeosastosiiven
peruskorjaus vaihe 2

2014-2016

Sisätautien vuodeosato, Päiväsairaala, Endokopiayksikkö

1010 m2

saneeraus ja laajennus

Kainuun sote

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymä, Kainuun
keskussairaala, Kajaani

Kainuun uusi sairaala

2011-2020

Erikoissairaanhoito sekä perusterveydenhuolto
47 000 brm2
lukuunottamatta patologiaa, apteekkia sekä osaa Kajaanin
kaupungin perusterveydenhuollosta.

uudisrakennus

KSSKP

KSSHP, Keski- Suomen
keskussairaala, Jyväskylä

Uusi sairaala- hanke

2012-2020

Välinehuolto,apteekki,patologia,obduktio,yhteispäivystys, 99.700 brm²
päivystysosasto, kuvantaminen,lab,sädehoito, kl.fysiologia
ja isotooppi, knf,synnytys, teho-osastot, valvonnat,angiot,
leikkausosasto,heräämöt,toimenpideyksikkö,osaamiskesk
ukset ( 12 kpl),päiväsairaala,vuodeosastot ( 368ss)...
Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito integroitu.

Uudisrakennus

PSSHP

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio Päivystysosasto

2014-2015

Päivystysosasto

saneeraus ja
laajennus

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio Kaarisairaala

2013-2015

Välinehuoltokeskus, dialyysiosasto, munuaispoliklinikka,
35 000 brm²
anestesia- ja leikkausyksikkö, tehohoidon osasto,
vastasyntyneiden teho-osasto, Naisten akuuttikeskus,
Naisten poliklinikka, kirurgian poliklinikka,
endoskopiayksikkö, IVF-laboratorio, ortopedian poliklinikka
ja fysiatrian poliklinikka.

uudisrakennus

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio Sädesairaala

2013-2015

Sädehoitoyksikkö, obduktio-osasto (KYS ja THL),
radiofarmasian tuotantotilat, palliatiivinen poliklinkka,
syöpätautien poliklinkka, hematologian poliklinikka ja
infuusiopoliklinikka.

Uudisrakennus

1350 bm²

10 000 brm²

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio KYSin Puijon sairaalan 1.
peruskorjausvaihe

2015 - 2017

Vaihe 1 (valmis 1/2017): silmätautien poliklinikka, suu- ja
leukasairauksien poliklinikka, sydänkirurgian,
neurokirurgian ja raskaan verisuonikirurgian
leikkausyksikkö ja patologian laboratorio. Vaihe 2 (valmis
6/2018): biopankki, fysiatrian ja ortopedian poliklinikka,
sydäntoimenpideyksikkö, sydänvalvonta ja ISLABin
laboratorio.

15 000 brm², huoneala
10 000 m²

uudisrakennus,
saneeraus

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio Päivystys

2015-2017

Erikoissairaanhoidon päivystys

5000 brm²

uudisrakennus ja
saneeraus

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio Psykiatrian talo

Hankesuunnittelus
sa. Toteutus 20202022?
2018-2024

Psykiatrian vuodeosastoja ja
poliklinikkatoimintaa

12000 m2

uudisrakennus

400 sairaansijan vuodeosastokokonaisuu ja
useita pääsääntöisesti konservatiivisia
poliklinikoita

65 000m2

uudisrakennus

Pohjois-Kymenlaakson erikoissairaanhoidon
vastaanottotoimintaa, perusterveydenhuollon,
kunoutuksen ja suunterveydenhuollon
vastaanottotoimintaa, 115 perusterveydenhuollon
vuodeosastopaikkaa
Laajennus- ja peruskorjaushanke joka kattaa
keskussairaalan kaikki toiminnot.

20 000 brm2

saneeraus uudisrakennus

45 000 brm²

saneeraus ja laajennus

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio Vuodeosastojen ja

poliklinikoiden
peruskorjaukset

CAREA

Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Ratamokeskus

2017-2020

Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä,
Kymenlaakson keskussairaala, Kotka

Carea-sairaala hanke

2011-2022

LSHP

Lapin keskussairaala, Rovaniemi

Lapin keskussairaala
Laajennus L2, Dialyysin
rakentaminen keväällä 2017
kuntoutuskeskukselta
ostettuihin tiloihin,tehon
peruskorjaus kesällä 2017

2017 - 2022

TU 2022 laajennus ja peruskorjaus koskien useita eri
toimintoja. Ensimmäisessä vaiheessa
rakennetaan/uudistetaan mm. kuuman sairaalan
toiminnot, sairaala-apteekki, välinehuolto ja parkkitalo.
Seuraavissa vaiheissa mm. psykiatrinen osasto.

39000brm²

uudisrakennus

PHHYKY

Päijät-Hämeen keskussairaala

2018-2022

Leikkausosasto, välinehuolto, naistentaudit ja synnytys,
keskola

33 000m²

saneeraus ja laajennus

2013-2019

Pääterveysasema: mm. vastaanottotiloja, suun
terveydenhuolto, välinehuolto, fysio- ja toimintaterapia,
lasten terapia, laboratorion näytteenotto

18 650 m²

laajennus

Lahden kaupungin sairaala

Lahden kaupunginsairaalan
uudistaminen

SIUN SOTE

PPSHP
SATSHP

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
J2 laajennus
terveyspalvelujen ky Pohjois-Karjalan
keskussairaala, Tikkamäki

2012 - 2020

Päivystys,teho-osasto ja -valvonta, heräämö, lastenkeskus n. 13 900 m²
(osastot, poliklinikka, päiväsairaala, lasten teho),
vatsakeskus

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
A-siiven kerrokset P, 1, 8-11
terveyspalvelujen ky Pohjois-Karjalan
keskussairaala, Tikkamäki

2017 - 2025

Sairaalan uusi pääsisäänkäynti kerrokseen P, 1 kerroksen
saneeraus aulaksi, kerrosten 8 - 11 saneeraukset
poliklinikoiksi (neurologia, fysiatria, keuhkosairaudet,
kuntoutusohjaajat)

yht. n. 5 000 m²

peruskorjaus

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
Apuvälinekeskus ja
terveyspalvelujen ky Pohjois-Karjalan logistiikkakeskus
keskussairaala, Tikkamäki

2017 - 2020

Yhteiset varastotilat, jäte- ja siivousstilat, toimisto- ja
neuvottelutilat, lastauslaituri ja terminaali.
Apuvälinekeskus; potilaiden vastaanottotilat, sovitustilat.
Apuvälinehuolto + pesutilat.

n. 3 000 m²

peruskorjaus

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
E-siiven peruskorjaus
terveyspalvelujen ky Pohjois-Karjalan
keskussairaala, Tikkamäki

2017 - 2025

Röntgenin, kirurgian poliklinikan, näytteenottokeskuksen,
selviämishoitoyksikön, leikkaussalien, synnytyssalien,
lapsivuodeosaston ja naistenkeskuksen tilojen täydellinen
saneetaus

n. 18 000 m²

peruskorjaus

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
Yhteislaboratorio
terveyspalvelujen ky Pohjois-Karjalan
keskussairaala, Tikkamäki
Oulun yliopistollinen sairaala
TULSA2030 (Tulevaisuuden
sairaala 2030)

2018 - 2020

Yhteislaboratorion (kemian ja mikrobiologian) tilat

n. 1500 m²

peruskorjaus

2015 - 2020

Vaihe 1. Lasten ja naistensairaala, jatko vielä avoin

22 800m2 (koko hanke
150 000m2)

peruskorjaus

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan keskussairaala, Pori

2011 - 2015

lastentautien ja lastenkirurgian poliklinikka ja vuodeosasto, 8 000 m²
äitiys ja naistentautien poliklinikka synnytys ja
naistentautien vuodeosasto, synnytyssalit ja sektiosali,
vastasyntyneiden teho- ja tarkkailu sekä maitokeittiö
lastenneurologian poliklinikka ja vuodeosasto, osa
apuvälinekeskusta ruokapalvelukeskuksen laajennus
(henkilöstöravintola ja kahvio)

Lasten- ja naistentalo

uudisrakennus

VSHP

VSSHP

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan keskussairaala, Pori

Keuhkopoliklinikka (A5)

2015

Vastaanottotilat

900 m²

peruskorjaus

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan keskussairaala, Pori

Toimistokerros (A7)

2016

Yhden ja useamman henkilön toimistotilat

900 m²

peruskorjaus

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan keskussairaala, Pori

Hammas-suu ja
leukasairauksien pkl

2016

Vastaanotto-, tutkimus ja toimenpidetilat

500 m²

uudisrakennus

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan keskussairaala, Pori

Leikkaushoitokeskus

2017

Leiko ja hoidonvarauskeskus toimitilat

500 m²

uudisrakennus

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan keskussairaala, Pori

H-rakennus Apteekkirakennus 2016-2018
kokonaisuus

Apteekki, obduktiotilat ja tekninen keskus, toimistotiloja

8 000m²

uudisrakennus

Vaasan sairaanhoitopiiri, Vaasan
keskussairaala

M-rakennus

2015-2016

Keskuskeittiön kylmätilojen peruskorjaus

750m²

uudisrakennus

Vaasan sairaanhoitopiiri, Vaasan
keskussairaala

F-rakennus

2015-2019

Tehohoito ja sydänvalvonta, leikkausosasto (ei heräämö),
uusi ilmastointitila

4500 m²

uudisrakennus

Vaasan sairaanhoitopiiri, Vaasan
keskussairaala

U-rakennus

2013-2018

Apteekin tilat (puhdastilat, lääkevarastot ja kansliat)
Evakkotiloja poliklinikoille

~8000m²

uudisrakennus

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri,
Turun yliopistollinen keskussairaala

U-sairaalan korvaava
rakentaminen, T3-hanke

2015-2019

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

n. 40 000 bm2

2013-2018

Opetuksen, tutkimuksen ja diagnostiikan synergiatalo,
26 500 brm²
johon tulevat tilat Turun yliopistolle, Turun AMK:lle ja
Tyksille. Kaksi kerrosta oppimiskeskuksen tiloja
(liikuntaboratorio, kliinisten taitojen oppimiskeskus,
opetuslaboratorio, simulaatiokeskus, suun
terveydenhuolto) ja kuusi kerrosta laboratorioita (patologia,
mikrobiologia, hematologia, kemia, genetiikka, biopankki)
sekä välinehuoltokeskus.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, VSSHP Medisiina D
vuokraa puolet tiloista

saneeraus

KHSHP

Essote

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri,
Hämeenlinna

Kantasairaala-hanke

2016-2023

Uusi Kanta-Hämeen maakunnan terveydenhuollon
palvelukeskus uuteen sijaintiin korvaamaan nykyistä
keskussairaalarakennusta Hämeenlinnassa sekä
Hämeenlinnan keskusta-alueen perusterveydenhuollon
tiloja

87 000bm²

uudisrakennus

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri,
Riihimäki

Riihimäen sairaalan 6. ja 7.
kerros

2016-2018

Tilojen saneeraus perusterveydenhuollon
vastaanottokäyttöön

700bm²

saneeraus

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, HML Synnytysosaston korjaustyöt

2018-2019

Synnytysosaston sisätilojen kunnostus

700 brm²

saneeraus ja
uudisrakennus

Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä,
Esper-hanke, Mikkelin
keskussairaala-alue

Vastaanottoalue, vaihe 1

2015-2016

KNK:n, suu- ja leukasairauksien ja sisätautien
vastaanottotilat, yleislääketieteen vastaanottojen
väistötilat

3515 brm²

saneeraus

Sairaalaparkki

2016 - 2017

420 paikkainen pysäköintitalo, jossa Heloport katolla

13210 brm²

uudisrakennus

Vastaanottoalue, vaihe 2

2019-2020

Yleislääketieteen, neurologian, kirurgian, endoskopian,
ihotautien ja naistentautien vastaanottotilat

3130 brm²

uudisrakennus +
saneeraus

Kuuma sairaala, vaihe 1

2017-2019

Silmätaudit, monitoimijapäivystys, tehovalvonta -yksikkö,
leikkaussalit, simulaatio- ja koulutuskeskus,
palveluohjauskeskus

8936 brm²

Kuuma sairaala, vaihe 2

2018-2020

Välinehuollon laajennus ja saneeraus, pääaula, heräämöt ja 3374 brm²
leiko-tilat,

Perhetalo

2017-2019

Lastentautien, lastenneurologian, äitiys- ja
11253 brm²
sikiöseulontavastaanottojen tilat, laste erityise tuen palvelut
(sis. lasten psykiatria, pikkulapsipsykiatria, lasten
kehityksen tukiyksikkö), lastensuojelun avohuolto ja
alkuarviointi, kantakaupungin äitiys- ja lastenneuvolat,
lastensuojelun perhetyö ja tilapäinen kotipalvelu,
äidinmaitokeskus, kaksi aikuisten somaattista 25ss osastoa

Mielen- ja kuntoutuksen talo

2020-2022

Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden vastaanotot
23000 brm²
(nuoret + aikuiset), psykiatrian osastot, sairaalakoulu,
lasten päiväosasto, seniorikeskus, ortopedian ja
neurologian vaativan kuntoutuksen tiimi, saattohoitotiimi,
kuntouttavan jaksohoidon tiimi, akuutti yleislääketieteen ja
geriatrian tiimi, fysiatrian vastaanotot

