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Kokonaisuus

 Hankkeen kokonaisala noin 60 000 m2
 laajennusosa noin 40 000 m2
 peruskorjausosa noin 20 000 m2

 Purettavan osan kokonaisala noin 20 000 m2
 Kerrokset 3-9 vuodeosastoja
 Yhteensä yli 400 sairaansijaa, valtaosa yhden 

hengen huoneita
 Alemmissa kerroksissa kuvantaminen ja 

sydäntoimenpideyksikkö, muita poliklinikkatiloja 
sekä tekniikan tiloja

 10. krs konehuone
 Kustannusarvio noin 164 M€
 Pitkä toteutusaika, ~ 7 vuotta (2018-2024)
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Sisältö / vaiheistus

Puretun B5 paikalle rakentaminen 
(1C, vaihe 1) n. 15 000 m2
‐ osa allianssia
10.krs konehuoneen rakentaminen ei 
allianssissa

Väliosan purkaminen ennen 
laajennusosan aloitusta
‐ osa allianssia
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Sisältö / vaiheistus

Laajennusosa n. 25 000 m2
‐ kuuluu allianssiin

Peruskorjausosa n. 20 000 m2
‐ optiona allianssissa
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Potilashuone / WC – tiloista on 
käytössä 3D-malli, missä käyttäjät 
pääsevät ”kävelemään” tilassa
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Vuodeosaston pohjapiirros 3.-9. krs

Yhdellä osastolla 32 sairaansijaa, yhdessä kerroksessa 64 sairaansijaa.
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Tilaajan tavoitteet Uusi Sydän -
hankkeelle

LAATU:
 toimintaa tukevat tilat
 tietomallin hyödyntäminen koko 

hankkeen ajan ja 
ylläpitovaiheessa 

 väistöjen onnistunut suunnittelu ja 
toteutus

 vaiheistuksen onnistuminen
 0-virheluovutus
 onnistunut käyttöönottovaihe
 tiedottamisen onnistuminen
 hyvä julkisuuskuva

TURVALLISUUS:
 suunnitelmien turvallisuus
 turvallisen toteutuksen suunnittelu
 työturvallisuus ja työskentelyn 

turvallisuus
 sairaalan häiriötön toiminta

KUSTANNUKSET:
 hankkeen kehitys- ja toteutus tilaajan 

tavoitebudjettiin
 elinkaarikustannusten huomioiminen 

suunnittelussa ja toteutuksessa

AIKATAULU:
 onnistunut aikataulusuunnittelu
 suunnittelun ja toteutuksen aikataulun 

pitävyys

JOUSTAVUUS:
 riskien ja mahdollisuuksien 

tunnistaminen ja hallinta
 muutosten hallinta
 kaikkien osapuolten yhteistyökyky
 käyttäjien tarpeiden huomioiminen
 onnistunut tiedonkulku ja viestintä 
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Toteutusmuoto
 Suunnitteluallianssi kesä 2017 – joulukuu 

2017 ja työ jatkuu…
tilaaja + suunnitteluryhmä 
 SAS (suunnitteluallianssisopimus)
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Arkkitehtistudio Kujala&Kolehmainen Oy
Arkkitehdit Kontukoski Oy
Rakennussuunnittelutoimisto 

Turunen&Räisänen Ky
A-Insinöörit Oy
Granlund Kuopio Oy
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Hankkeen parhaaksi hankittu 
osaaminen

Palotekninen suunnittelu: Kauriala Oy
Sprinklerisuunnittelu: Granlund Oy
KSL-suunnittelu: Saircon Oy
Geosuunnittelu: A-Insinöörit Oy
Kustannuslaskenta: A-Insinöörit Oy ja 

Granlund Consulting Oy
Sydäntoimenpideyksikön toiminnallinen 

suunnittelu: Philips



LUONNOS

Toteutusmuodon valinnan tekijät
 Hankkeen ominaisuudet (vaiheistus, rakennettavat tilat, 

muuntojoustavuus hankkeen aikana)
 Hankkeen tavoitteet
 Markkinoiden kuuleminen
 Sitoutuminen hankkeeseen
 Suunnitelmien valmiusaste
 Suunnittelun ja toteutuksen limittyminen
 Suunnittelun ja rakentamisen parempi yhteensovittaminen
 hankintapaketit, toteutettavuus

 Allianssi tammikuu 2018 
 tilaaja + suunnitteluryhmä + päätoteuttaja 
 KAS (kehitysvaiheen allianssisopimus)
 TAS (toteutusvaiheen allianssisopimus)

 Talotekniikan urakoitsijoiden hankinta 2018 alku
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Big Room - työskentely

Tilaajan järjestämä yhteinen työtila 
projektin avainhenkilöille

SAS-vaiheessa työpajapäivät tiistai ja 
keskiviikko

Avainhenkilöt täysipäiväisesti läsnä Big 
Roomissa 

Työpajapäiviin osallistuu myös 
laajajoukko tilaajan asiantuntijoita ja 
muita osapuolia tarvelähtöisesti
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Big Room – työskentelyä KYSillä

Yhteistoiminnalliset työtavat 
käytössä 

Last Planner (vko 35-36) ollut 
ahkerassa käytössä 
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Big Room – työskentelyä KYSillä

TaTe-suunnittelua työpajassa 
syyskuun alussa Työpajapäivän itsearviointi

syyskuun puolivälistä 
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Big Room – työskentelyä KYSillä

Yhteinen pohdinta käynnissä 
vanhan vuodeosaston purkamisesta 

Alakattojen linjaratkaisujen 
pohdintaa työpajassa 
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Big Room – työskentelyä KYSillä

Aiheita tuleviin työpajapäiviin 
Big Roomin pelisääntöjen 
”kertauskurssi” lokakuun lopulta
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Big Room – työskentelyä KYSillä

Aamunavauksessa tutustuttiin 
sairaalan toimintaan 1950-luvulla 
 totesimme yhdessä toimintojen 
”hiukan” muuttuneen… Pohdintaa työpajassa julkisivujen 

toiminnallisuudesta
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KYS ”Uusi sydän” 2025
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Kysymyksiä?


