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Periaatepäätös: 
Aikuispsykiatria Kaupin 
kampukselle Pitkäniemestä 
-sijainti kampuksella selvitetään 
osana Taysin Uudistamisohjelmaa 

 



 

• Tulevaisuudessa vakavien psykiatristen 
sairaalahoitoa vaativien sairauksien diagnostiikka ja 
hoito lähenee edelleen somaattisten sairauksien 
diagnostiikkaa   keskussairaalan lähelle 

 

• Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan psykiatriset 
sairaalahoidot tulee siirtää keskussairaaloiden 
yhteyteen. Tämä on tapahtumassa ympäri Suomen. 

 

• Pitkäniemessä rakennukset ovat pieniä, sokkeloisia, 
kaksikerroksisia ja hissittömiä.  Useamman hengen 
huoneita, jotka sijoittuvat kauaksi toisistaan.  

 Turvallisuus ja henkilöresurssit 

 



29 500 brm2 

13 os, 184ss 

120 ap 

n.90Me 

UUDISRAKENNUS 
 

 

 

 



13 os, 184ss 

1 hengen 

huoneet 

Toiminnot: 

• Vastaanottolinja 32 ss  
• Päivystysyksikkö 

• Psykoosiyksikkö 

• Kriisiyksikkö 

• Poliklinikkayksikkö 

• Mielialalinja 54 ss 
• Somatopsykiatrian yksikkö 

• Neuropsykiatrian yksiköt 1-2 

• Mielialayksikkö 

• Neuromodulaatioyksikkö 

• Psykoosilinja 98 ss 
• Psykoosiyksiköt1-4 

• Päihdeyksikkö 

• Oikeuspsykiatrian yksiköt 1-2 

 

 



Toiminnallinen layout 
 

•  matala rakennus ja osastojen sijoittelu ”sakaroihin” mahdollistaa 
potilaiden omatoimista ulkoilua rajatuilla piha-alueilla.  

• useamman osaston sijoittuminen samaan tasoon tukee 
henkilökunnan toiminnan synergiaa.  

• osastot vakioitu pohjaratkaisultaan, jolloin naapuriapu, sijaiset, 
työkierto, tukipalvelut helpottuvat orientaation osalta 

• eduskunnan oikeusasiamies ja AVI kiinnittäneet huomiota 
potilaiden ulkoilun mahdollisuuteen 

 

Valittu konseptiratkaisu 



TOP 5 EDUT, käyttäjien mukaan 
-päivystyspotilas ambulanssilla suoraan päivystykseen ja 

eritystilojen läheisyyteen rakennuksen alla. 

 

-rakennuksen keskimäistä sisäpihaan kiertää sisäkatu/kuntokatu 

 

-kerroksissa osastojen etualueella vain henkilökunnalle tarkoitettu 

alue (Lean, resurssin hyödyntäminen, toiminnallinen selkeys) 

 

- matala rakennus rakenteellisine ratkaisuineen luo valoisan ja 

inhimillisen ympäristön potilaille ja henkilökunnalle 

 

 

Ulkoilu kokonaisuudessaan: 

-ulkoilualueet ja sisäpiha, asteittainen liikkumismahdollisuus 

suljetulta sisäpihalta/terasseilta avoimeen Kaupin metsään 

 Vyöhykkeittäin siirtyminen rauhallisemmasta monimuotoiseen ja 

vilkkaaseen. 

- ulkoilun helppous ja viherympäristöterapeuttisen toiminnan 

mahdollistaminen kaikille yksiköille.  Olennaista on, että ne potilaat, 

jotka ovat ajallisesti pisimpään (kuukausia ja jopa vuosia) ja/tai 

voinniltaan haastavia pääsevät helposti ja mahdollisimman 

itsenäisesti, mutta turvallisesti ulkoilemaan.  Täyttää eduskunnan 

oikeusasiamiehen vaatimuksen ulkoilusta. 
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