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Ahveniston sairaala on tulevaisuuden 

terveydenhuollon ja uuden sukupolven 

sairaala sekä palvelukeskus, joka 

rakennetaan Ahveniston luonnonpuiston 

kupeeseen Hämeenlinnaan. 

Suunnittelemme 
maailman inhimillisintä 

sairaalaa
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Osa suunniteltua Tähtisairaala-sairaalaverkostoa, jonka 

muodostavat Pirkanmaalla Tays Keskussairaala, Pitkäniemi, 

Hatanpää, Sastamala, Valkeakoski sekä Kanta-Hämeessä 

Forssan, Riihimäen ja Ahveniston sairaalat.

Tiloissa tulee toimimaan mm. Fimlabin laboratorio, 

tekonivelsairaala Coxa ja Tays Sydänsairaala.

Assiin sijoittuu myös nykyistä Hämeenlinnan 

perusterveydenhuollon toimintaa

Pelastuslaitoksen myötä mukaan sivupaloasema. Päivystävä 

sammutusyksikkö ja ensihoidon yksiköitä

Sairaala Suomen 
väestölliseen keskipisteeseen 

2,5 miljoonan suomalaisen 
saavutettavaksi.
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Nykyisten sairaalarakennusten kuntoarvio (Sirate
selvitys 2013)



Assi lukuina
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BUDJETTI 320 M€

PINTA-ALA 79 000 brm²

TYÖNTEKIJÖITÄ 1 900

KÄVIJÖITÄ VUODESSA 211 000

KÄVIJÖITÄ PÄIVITTÄIN 1350

SAIRAANSIJOJA 390

LEIKKAUKSIA VUODESSA 11 500

SYNNYTYKSIÄ VUODESSA 1 200

VALMISTUMISVUOSI 2025



Ahveniston sairaala: tavoitteet

• Ainutlaatuisen hyvä asiakaspalvelu

• Tiivis yhteistyö maakunnan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä 

yliopistosairaaloiden ja yksityisten palveluntuottajien välillä.

• Tuottavuuden kasvu toimintaprosesseja uudistamalla (investointi rahoittaa itsensä takaisin 14-15 vuodessa)

• Maakunnan terveydenhuollon palvelukeskus houkuttelee asiakkaita ja ammattilaisia

• Sähköisten palveluiden ja uuden teknologian innovatiivinen hyödyntäminen

• Rakennuksen edulliset käyttö-, huolto-, energia- ja elinkaarikustannukset

• Toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennus

• Rakennushankkeen toteutus on kustannustehokas ja laadukas

• Kustannusten hallinta ja kustannusarviossa pysyminen

• Suunnittelun ja rakentamisen laatu on erinomainen

• Käyttäjien toiveet on huomioitu suunnitelmissa ja toteutuksessa

• Projekti on investointi- ja elinkaarikustannuksiltaan kustannustehokas

• Rakennus on käyttöönotettu sovitussa aikataulussa, jossa toteutusvaiheen kesto on optimoitu

• Luotettava ja kattava aikataulunhallinta

• Onnistunut käyttöönottovaihe ja 0-virheluovutus



Tuottavuustavoitteet

• Tuottavuuden kasvu toimintaprosesseja uudistamalla 

• Somatiikan osastohoito vähenee 20 % 

• Tilan käytön tehostaminen (vastaanottojen aukioloaika 10 h/arkisin, vastaanottotilojen 
yhteiskäyttöisyys, vastaanottotilojen ja leikkaussalien käyttöasteen nostaminen) 

• Sähköisen asioinnin osuus käynneistä kasvaa vähintään 15 prosenttiyksikköä vuoden 2016 tasoon 
verrattuna 

• Lyhytkestoisten hoitojen ja tutkimusten keskittäminen avovastaanotoille tai päiväsairaalayksiköihin 

• Sujuvat asiakasprosessit; asiakas, ammattilainen ja kalliit laitteet eivät odota 

• Kotiin annettavan hoidon lisääminen 

• Erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminnan kehittäminen: Riihimäki ja Forssa 

• Sähköisten palveluiden ja uuden teknologian innovatiivinen hyödyntäminen 

• SHP Tuottavuusohjelma 2020 – 2024 -> 1%/vuosi 

Investoinnin takaisinmaksusuunnitelma tehdään 2020 kevään 

aikana; TAS-vaiheen päätöksentekoaineisto 



Ahveniston sairaala -allianssin osapuolet

Tilaaja ja käyttäjä: 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Projektinjohto ja urakointi:
PJ, RAK, LVI, SÄH ja RAK-AUTOM

Skanska Talonrakennus Oy

Suunnittelu:

PS ja ARK

Team Integrated: 

AW2 arkkitehdit Oy, 

Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy architects, 

Gortemaker Algra Feenstra

LVIA-SÄH

Sweco Talotekniikka Oy

RAK

Sweco Rakennetekniikka Oy
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Tiedote 26.11.19: Ahveniston sairaala -allianssin johtaminen uudistetaan 

Tulevaisuuden keskussairaalan rakentamista Kanta-Hämeeseen valmistelevassa Ahveniston sairaala -allianssissa 

tehdään organisaatiomuutoksia, joiden toteutus käynnistyy heti ja läpivienti hoidetaan vuoden 2020 tammikuun 

loppuun mennessä. Muutosten tavoitteena on saada Assi-sairaalan suunniteltu konsepti sellaiseksi, että se 

täyttää toiminnalliset tavoitteensa ja pysyy asetetussa kustannusraamissa. 

Toimintamallin kehittämistä varten perustetaan välittömästi muutosryhmä, jota johtaa Kanta-Hämeen 

sairaanhoitopiirin projektijohtaja Petrus Kukkonen. Ryhmä laatii suunnitelman, joka esitellään allianssihankkeen 

johtoryhmälle tammikuun lopulla 2020. Muutosryhmän tehtävänä on uudistaa hanketta siten, että tulevan 

sairaalan hoitotiloja ja -tarjontaa ei supisteta, mutta hanke pääsee tavoitebudjettiinsa. 

Allianssikumppanit ovat sitoutuneita siihen, että asetetut tavoitteet saavutetaan hyvällä yhteistyöllä ja Assin 

rakentaminen on mahdollista aloittaa suunnitellussa aikataulussa. Tarkoituksena on edelleen, että 

sairaanhoitopiirin valtuusto voi päättää hankkeen rakentamisvaiheen käynnistämisestä kesäkuussa 2020.



Muutosryhmän tavoitteet ja kehittämisperiaatteet

Tavoitteet:

• Määrälliset

• Konsepti on sovitettavissa asetettuun tavoitebudjettiin; 320,7 M€

• Tilatehokkuus on 2,0-2,1 

• Laadulliset

• Rakennusteknisesti kustannustehokas kokonaisuus eri suunnittelualojen näkökulmista

• Rakennus on toiminnallisesti tehokas (elinkaarikustannukset/HTV)

• Rakennuksen toteutettavuus on huomioitu suunnittelussa

Konseptien kehitysperiaatteet:

• Visio ”Maailman inhimillisin sairaala” toteutuu

• Potilasturvallisuus on korkealla tasolla

• Sairaalan toiminnallisuus on hyvä asiakkaan näkökulmasta 

• Käyttäjäryhmissä tehdyt määritykset tiloista, toiminnoista ja läheisyysperiaatteista säilyvät suunnittelun pohjana, vain 
pienet perustellut muutokset mahdollisia

• Aikataulu:

• Määrälliset tavoitteet 31.1.20

• Laadulliset tavoitteet 31.3.20



Muut

Ohjausrakenne

Tuotanto

Suunnittelun ohjaus

AJR

APR- päätöksentekofoorumi

Valmistelevat työryhmät 

Mahdollistaja

:

Hallinto + 

päätöksenteko 

/ ohjaus

Toteuttaja:

Suunnittelu ja 

yhteensovittamine

n

RAK

TATE

LOG

ARK

TOIM.

Kuuma Osastot Elektiivin

en

Tukipal-

velut + 

muut



Viikkoaikataulu, yleinen

MA TI KE TO

TEEMA Hallintopäivä Kuuma Osastot

Elektiivinen

Tukipalvelurakennus

Liikenne + ympäristö

9.00-9.30
Suunnittelun 

ohjaus

9.00-9.15 PäJo
ASSI-info

9.15-9.30 Osastot PäJo
9.00-9.15 PäJo

9.30-11.30 SUUNNITTELU SUUNNITTELU SUUNNITTELU

11.30-12.30 Tauko (lounas, puhelut, sähköpostit jne.)

12.30-14.30 APR SUUNNITTELU SUUNNITTELU SUUNNITTELU

14.50-15.00 PäJo PäJo PäJo PäJo

15.00-16.30



Perinteisestä suunnittelusta ketterään suunnitteluun

Ketterä kehittäminen on iteratiivinen 

kehittämismalli, joka sopii erityisen hyvin 

kehittämiseen, jossa halutaan saada 

jatkuvasti palautetta käyttäjiltä kehitettävästä 

kokonaisuudesta.

Se sopii hyvin kohteeseen, jonka vaatimukset 

tai tarpeet eivät ole kehittämisen aluksi 

kattavasti tiedossa tai jota halutaan muuten 

kehittää kokeillen.

Itse ketterässä kehittämisessä voidaan 

käyttää erilaisia ketteriä menetelmiä Scrum, 

Kanban Scrumban jne.

Ketterän kehittämisen johtamismalli kohdistuu 

tiimien kokonaisjohtamiseen.



Ketterä suunnitteluprosessi

Kehitysjakso

2-4 vko

Yhdessä 

ideointi
Yhdessä 

priorisoitu 

tehtävälist

a

Uusia tehtäviä 

työn alle 

valmistuneiden 

tilalle

(imuohjaus)

24 h

Päiväpalaveri

PäJo

Jatkuva 

uudelleen 

määrittely

Jatkuva 

uudelleen 

määrittely

Valmis 

tehtävä

Katselmointi



Päjo-taulu

Aikataulu



Konseptin esittely



ASSI 2
ASSI 3

Konseptivertailu 20.12.19



Assi 3.0

• Assin konsepti 3.0 rakentuu rakenteellisesti 

erillisistä rakennuksista, jotka ovat toiminnallisesti 

yhteydessä toisiinsa

• Kuuma sairaala

• Osastot

• Elektiivinen (poliklinikkatoiminta)

• Tukipalvelut

• Konsepti perustuu ”campus”- malliin, joka on 

moderni sairaalarakentamisen malli maailmalla

• Mm. Australia: Melbourne ja Perth lasten 
sairaalat, Hollanti: Maas en Kempen, Ranska: 
Arras

• Erilliset rakennukset mahdollistavat rakennus- ja 

taloteknisten ratkaisujen toteuttamisen 

rakennuskohtaisesti; 

• Vuodeosasto: ”hotellirakennus”

• Elektiivinen sairaala: ”toimistorakennus”

• Kuuma sairaala: ”sairaalarakennus”





Assi 2.2: 

200m x 100m

Assi 3:

130m x 78m

Etäisyydet 



Talotekniset järjestelmät Assi 3
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Rakennejärjestelmät Assi 3



Tilatehokkuus 31.1.2020

Rakennus Hym² brm² Tehokkuus

Kuuma 11967 30672 2,56

Elektiivinen 8710 16016 1,84

Osasto 15524 29661 1,91

Tukipalvelut 1809 2714 1,5

Yhteensä 38242 79063 2,05



Maailman inhimillisin sairaala –
Asiakas ja käyttäjä mukana 
suunnittelussa
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- Superkäyttäjät (10) mukana allianssin 

suunnittelupäivissä 1-3 päivää viikossa

- Toiminnallisen suunnittelun ryhmissä mukana 

asiakasedustajat

- Tilasuunnittelu: mallitilat ja CAVE-tilat tarkasteltu 

yhdessä käyttäjien ja asiakkaiden kanssa

- Teemalliset avoimet ovet asiakkaille ja sairaalan 

henkilökunnalle säännöllisesti

- Yhteistyökumppaneita. Asiakasraati, potilasjärjestöt, 

nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, HAMK…

- Käyttäjille: tavoitteena Suomen paras sairaalan 

monitilatoimisto, jossa on aidot 

työskentelyvyöhykkeet sekä kunnon lounge- ja 

taukotilat
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Tilaa uutiskirje osoitteessa:  www.ahvenistonsairaala.fi

Facebook: Ahveniston sairaala

Kiitos


