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H-uudisrakennus



H-uudisrakennus lyhyesti
• Paikka: Vaasan keskussairaalan 

alue, Hietalahti 
• Valmistumisvuosi: 2022
• Palvelut: 

- erikoissairaanhoito 
- perusterveydenhuolto ja 

sosiaalihuolto
• Pinta-ala: noin 37 000 

neliömetriä
• Tavoitehinta: 141 milj. euroa
• Hankkeen toteuttaja: 

Bothnia High 5 -projektiallianssi



H-uudisrakennus yhdistää palveluita
• Digitalisaation ja etäyhteyksien 

avulla tuomme palvelut 
asiakkaiden lähelle, 
asuinkunnasta riippumatta.

• Keskitämme toimintoja.
• Kehitämme hoito- ja 

toimintaprosesseja.
• Rakennamme terveet tilat ja 

turvallisen ympäristön sairaalan 
asiakkaille ja henkilöstölle.



Monipuoliset palvelut tehokkaasti ja 
joustavasti, samasta paikasta
• Suurpoliklinikka: 

erikoissairaan-
hoidon ja 
perusterveyden-
huollon palveluja

• Avohoidon palveluja

• Vuodeosasto-
palveluja

• Informaatio- ja 
palveluohjaus-
toimintoja

• Yksityisiä 
palveluntuottajia, 
esimerkiksi apteekki 
ja kahvila. (Sanmarkinkadun suunnasta)



Moderni ja muunneltava H-rakennus 
• H-talosta tulee älykäs 

sairaalarakennus
- nykyaikaiset ja laadukkaasti tehdyt tilat
- kustannustehokas elinkaari: edulliset 

ylläpito- ja muutoskustannukset
- valmiudet tulevaisuuden teknologian 

hyödyntämiseen.

• Tiloista tulee monikäyttöiset ja 
muuntojoustavat

- Varaudumme muuttuviin 
asiakastarpeisiin sekä muutoksiin, jotka 
liittyvät  toiminnallisuuteen, 
käyttötarkoitukseen tai teknisiin 
järjestelmiin.



H-uudisrakennus numeroina 

3
kerrosta 

avohoidon 
palveluja 

5
kerrosta 

vuodeosasto
-palveluja 

>250
henkilöä
mukana 

hankkeessa

326 000 
asiakaskäyntiä 
suurpoliklini-
kalla arviolta 

vuodessa
37 000   
neliömetriä 
pinta-ala

10
kerrosta 

+ tekninen 
kerros

141 
milj. euroa 
tavoitehinta



Tavoitteet H-uudisrakennushankkeelle

Asiakas-
lähtöisyys

Rakennamme 
terveet tilat ja 
turvallisen 
ympäristön 
asiakkaille ja 
henkilökunnalle.
Asiakkaan 
kokema laatu on 
Suomen parasta.

Tehokkaat ja 
joustavat tilat

Varaudumme 
muuttuviin 
asiakastarpeisiin 
ja teemme tiloista 
muunneltavat.

Älykäs 
sairaala

Ennakoimme 
toiminnallisen ja 
kliinisen 
teknologian 
kehityksen.

Laadukas 
suunnittelu ja 
rakentaminen
Etsimme, 
suunnittelemme ja 
toteutamme 
toimivimmat 
ratkaisut sovitussa 
aikataulussa. 
Varmistamme 
sairaalan 
häiriöttömän 
toiminnan 
hankkeen aikana.

Kustannus-
tehokas ja 
kestävä 
elinkaari
Huomioimme 
ylläpidon ja 
muutosten 
hallinnan.

Positiivinen ja 
dynaaminen 
julkisuuskuva
Viestimme 
hankkeesta 
avoimesti, 
suoraan ja 
aktiivisesti.



Tavoitteet H-uudisrakennushankkeelle:
Asiakaslähtöisyys
• Hankkeen tärkein kohde on 

palveluita käyttävä asiakas.
• Asiakkaiden näkökulma mukana 

suunnittelussa heti alusta 
alkaen.

- Asiakasraadissa 12 jäsentä, jotka 
on valittu sairaanhoitopiirin 
asukkaista.

• Asiakkaille ja henkilökunnalle 
tulee laadukkaasti tehdyt, 
terveet tilat. 

• Asiakkaan kokema laatu on 
Suomen parasta.



Tavoitteet H-uudisrakennushankkeelle:
Tehokkaat ja joustavat tilat
• Varaudumme 

- muuttuviin 
asiakastarpeisiin ja 
palveluihin.

• Tuleva rakennus on 
muuntojoustava.

• Tilojen toimivuus 
varmistetaan alusta alkaen 
huomioimalla henkilökunnan 
ja asiakkaiden tarpeet. 



Tavoitteet H-uudisrakennushankkeelle:
Älykäs sairaala
• H-rakennus palvelee koko 

Pohjanmaan maakuntaa. ICT-
ja etäratkaisuilla helpotamme 
asiakkaiden hoitoa 
etäisyyksistä huolimatta. 

• Tilat ovat nykyaikaiset 
toiminnallisuuksiltaan ja 
teknisiltä ominaisuuksiltaan.



Tavoitteet H-uudisrakennushankkeelle:
Laadukas suunnittelu ja rakentaminen
• Etsimme, suunnittelemme ja 

toteutamme toimivimmat 
ratkaisut.

• Pysymme sovitussa 
aikataulussa. 

• Varmistamme sairaalan 
häiriöttömän toiminnan 
hankkeen aikana.



Tavoitteet H-uudisrakennushankkeelle:
Kustannustehokas ja kestävä elinkaari
• Huomioimme rakennuksen 

ylläpidon ja muutosten 
hallinnan.

• Ennakoimme tulevaisuuden 
muutoksia, varaudumme 
toiminnallisen ja kliinisen 
teknologian kehitykseen.

• Kustannustehokas elinkaari 
tukee hoidollisen palvelun 
toimintaa. 

- Tilat ovat tehokkaassa käytössä 
eikä niitä tarvitse remontoida 
jatkuvasti.



Tavoitteet H-uudisrakennushankkeelle:
Positiivinen ja dynaaminen julkisuuskuva
• Viestimme hankkeesta 

- avoimesti
- suoraan 
- aktiivisesti.

• Kerromme 
- H-uudisrakennuksen hyödyistä ja 

tulevista palveluista 
- rakentamisen etenemisestä
- rakennusajan poikkeusjärjestelyistä ja 

ajankohtaisista asioista
- Pohjanmaan ensimmäisestä 

allianssitoteutuksesta.
• Edistämme vuoropuhelua.



Tavoitteenamme on, 
että asiakkaan kokema laatu 
on Suomen parasta.

Marina Kinnunen 
Sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri • Allianssin johtoryhmän jäsen

”



Työmaa keskellä toimivaa sairaala-
aluetta
Näin liikut alueella 
opasteet alueella, ajantasainen tieto 
Bothnia High 5:n verkkosivuilla, potilaskirjeet

Katso, miten rakentaminen etenee työmaalla: 
360º-kuvia kolmesta eri kuvakulmasta

http://www.bothniahigh5.fi/
https://kuula.co/post/7kM5f/collection/7ftxK
https://kuula.co/post/7kM5f/collection/7ftxK


Bothnia High 5 
-projektiallianssi



Mukana allianssissa

Tilaaja Päätoteuttaja Talotekniikka- ja KSL-
suunnittelija

Rakennesuunnittelija ja 
tietomallikoordinaattori

Arkkitehti- ja 
pääsuunnittelija

Arkkitehti-
suunnittelija

https://www.vaasankeskussairaala.fi/
https://www.yitgroup.com/fi
https://www.granlund.fi/
http://www.ramboll.fi/
https://raamiarkkitehdit.fi/
http://www.kontukoski.fi/


Toteutamme hankkeen projektiallianssina.
Se on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen 
sopimukseen perustuva toteutusmuoto.  

Vastaamme yhdessä ja yhteisellä organisaatiolla 
hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
Jaamme hyödyt ja riskit. 
Tavoitteenamme on suorituskyvyn jatkuva 
parantaminen.

Ulf Stenbacka 
Tekninen johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri • Allianssin johtoryhmän jäsen

”



Työmaan henkilöstövahvuus
• Työmaan vahvuus 

suurimmillaan 200–300 hlöä
- työntekijät
- aliurakoitsijat
- materiaalitoimittajat

• Toimihenkilöt: 10–15 hlöä



Allianssin vaiheet ja aikataulu

Hanke-
suunnittelu

Luonnos- ja 
toteutus-

suunnittelu

Rakennus-
suunnittelu ja 
rakentaminen

Jälkivastuu-
aika ja ylläpito

Kehitysvaihe Toteutusvaihe
12 2017 ⇢ 05 2019 06 2019 ⇢

08 2022
2022 ⇢ 2027



Vuosi 2019 – tapahtumia allianssissa 

121110090807060504030201

Rakennuslupa

Pysäköintitalon korotus  - valmis toukokuu

Perustustyöt alkavat Rakentaminen jatkuu    

ToteutusvaiheKehitysvaihe

Kaupungin urakka: Sisäänajoväylä ja liikennejärjestelyt moottoritieltä - valmis syksyllä 2019

Suunnittelutyöt jatkuvat koko vuoden



Allianssissa työskentelemme 
yhdessä hankkeen parhaaksi.

Markus Kaustinen, YIT • Projektipäällikkö, Bothnia High 5 -allianssi

”



Kiitos!

#bothniahigh5
#Hrakennus

#allianssi
#meteemme

#high5Verkkosivut: www.bothniahigh5.fi • www.bothniahigh5.fi/sv

https://www.facebook.com/bothniahigh5/
http://linkedin.com/company/bothnia-high-5
https://twitter.com/BothniaHigh5
https://www.instagram.com/bothniahigh5/
http://www.bothniahigh5.fi/
http://www.bothniahigh5.fi/sv
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