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SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi

EPSHP Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopi i ri ,  Seinä joen
keskussa i raa la

F -laa jennusosa 2014-2018 Laajennusosa,  johon s i joi ttuu leiko  -
vastaanottoti lat,  patologian  laboratorio,
vä l inehuoltokeskus, kudosarkis tot ja muuntamo

11 600 brm2 laajennusosa

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopi i ri ,  Seinä joen
keskussa i raa la

M-ta lo 2015-2021 Psykiatrian  osastot,  psykiatrian  pol ikl inikat,
sa i raa lakoulu,  pä ihdekl inikka,  kuntoutuksen
pol ikl inikkati loja ,  sos iaa l i työnteki jöiden ja
psykologien työti loja .

25 000 brm² uudisrakennus

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopi i ri ,  Seinä joen
keskussa i raa la

Sisätautien-  ja
neurologian  pol ikl inikka
ja  kahvi la

2014-2018 Sisätautien-  ja  neurologian  pol ikl inikka  ja
sa i raa lan  kahvio

2600 brm2 saneeraus

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopi i ri ,  Seinä joen
keskussa i raa la

Tehostetun hoidon
yksikkö ja sydäntutkimus

2015-2018 Teho, neuroteho, tehostettu va lvonta, CCU
yhdis tetään. Sydäntutkimusyksikköön tulee kaksi
angiosa l ia .

2260 brm2 saneeraus  ja
uudisrakennus

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopi i ri ,  Seinä joen
keskussa i raa la

Ihotautien pkl 2017 - 2019 Ihotautien pkl 1000  brm2 saneeraus

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopi i ri ,  Seinä joen
keskussa i raa la

Ravintokeskus 2018 - 2020 Ruoan va lmistusti lat  sekä  astioiden pesu 2000 brm2 saneeraus

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopi i ri ,  Seinä joen
keskussa i raa la

Yhdistetty  pol ikl inikka 2018 -2021 Kardiologian,  vatsatautien,  keuhko-  ja
työlääketei teen polkl inikka,  vi i s i  tähystyssa l ia

2150 brm2 saneeraus

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopi i ri ,  Seinä joen
keskussa i raa la

B -uudisrakennus 2018 - 2022 vuodeosasto,  urologian  pol ikl inikka,
kuvantaminen,  arkis to

n. 9600 brm2 uudisrakennus

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopi i ri ,  Seinä joen
keskussa i raa la

Syöpätautien ja
hematologian  pkl ,
pä iväsa i raa la ,  23h
heräämö

2020 - 2023 Syöpätautien-  ja  hematologian  pkl ,  jonka
yhteyteen pä iväsa i raa la .  23h heräämön laa jennus,
leikkaussa l in  varastoti loja  Li säks i  keski tetty
sänkyhuolto  ja  varastointi

n. 3600 m2 saneeraus

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopi i ri ,  Seinä joen
keskussa i raa la

Mikrobiologian
laboratorio

2021 - 2023 Mikrobiologian  laboratorioti lat  kl i inisen kemian
laboratorion yhteyteen

850 brm2 saneeraus
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PSHP Pirkanmaan sa i raanhoitopi i ri  ky,
PSHP.  Tampereen yl iopistol l inen
sa i raa la ,  Tays

E-rakennus 2012-2015 Munuaiskeskus  ja  infektiotaudit 8170 bm2 uudisrakennus

Pirkanmaan sa i raanhoitopi i ri  ky,
PSHP.  Tampereen yl iopistol l inen
sa i raa la ,  Tays

Etupihahanke,
Pysäköintiha l l i ,  N-
rakennus , L-rakennus ja D-
rakennus

2015-2020 Yl i  400 autopaikkaa,  N-rakennuksessa
Sydänsa i raa la ,  L-rakennuksessa  Lasten ja  nuorten
keskus  jossa  las ten  ja  nuorten
erikoissa i raanhoidon a lat  mukaan lukien
psykiatria .  D-rakennuksessa  raskaana olevien ja
synnyttä jien ja vastasyntyneiden hoito, tuki- ja
l i ikuntael imistön sa i rauks ien  hoi to  ,
verisuoniki rurgia ,  toimenpideradiologia ,
vä l inehuolto,  pääaula .

90 000 brm2 3 uudisrakennus ta ja
pysäköintiha l l i

Pi rkanmaan sa i raanhoitopi i ri  ky,
PSHP.  Tampereen yl iopistol l inen
sa i raa la ,  Tays

Vuodeosaston
peruskorjaus

2015-2016 Verisuoniki rurgian  osasto  ja  pol ikl inikka 650 brm2 saneeraus

Pirkanmaan sa i raanhoitopi i ri  ky,
PSHP.  Tampereen yl iopistol l inen
sa i raa la ,  Tays

Aikuispsykiatria 2017-2023 Aikuis -  ja  oikeuspsykiatrian  ti lat 22 000m2 uudisrakennus

Pirkanmaan sa i raanhoitopi i ri  ky,
PSHP.  Tampereen yl iopistol l inen
sa i raa la ,  Tays

R-rakennuksen
keskusvarastol ta
vapautuvien ti lojen
muutokset

2018-2020 Ravintokeskus ,  Apteekkin  lääkevarastointi robotti ,
Mri ,

2000m2 saneeraus

Pirkanmaan sa i raanhoitopi i ri  ky,
PSHP.  Vammalan a luesa i raa la

Sastamalan
hyvinvointikampus

2016-2020 Fys ioterapian,  dia lyys in,  vastaanotto-  ja
toimistoti lojen  saneeraus  tavoi tteena Vammalan
aluesa i raa lan  ja  Sastamalan kaupungin
toimintojen integrointi  ja  pa lvelukokonaisuuks ien
selkeyttäminen

1868 brm2 saneeraus

Pirkanmaan sa i raanhoitopi i ri  ky,
PSHP.  Pi tkäniemen sa i raa la

Kehitysvammahuol lon
terapiarakennus

2018-2019 1000m2 uudisrakennus ja
saneeraus
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Helsingin
kaupunki

Hels inki Laakson yhteissa i raa la 2021-2026 Hels ingin  ja  HUS:n  psykiatrinen sa i raa la ,
Hels ingin  somaattinen sa i raa la ,  toimintaa  tukevat
pol ikl inikat,  tukipa lvelut,  opetus-  sekä
pysäköinti ti lat

150 000 brm2 uudisti lat

Hels inki Ka lasataman terveys-  ja
hyvinvointikes kus

2015 - 2017 Terveysasema,  psykiatria -  ja  pä ihdekeskus ,
hammashoitola ,  nuorten-  ja  a ikuisten sos iaa l i työ,
maahanmuuttoyks ikkö,  fys ioterapia ,
toimintaterapia ,  vammaispalvelut,  ikääntyvän
väestön pa lveluohjaus  sekä  laboratorion
näytteenotto

18 000 htm² saneeraus  ja  laa jennus

HUS HUS,  Hyvinkään sa i raa la Leikkaussa l i t 2015-2019 11 leikkaussa l ia  ja  heräämö 5 399 bm2 uudisti lat

Hyvinkään kaupunki  ja  HUS (KOY
Hyvinkään sa i raa lanmäki )

vuodeosastoja ja pkl
ti loja

2012-2018 6 kerrosta ,  jossa  lasten somati ikan toiminnot,
nykyiset pth:n vuodeosastot, infektio-osasto,
psykiatrian  pkl ;t,  A-kl inikka,  sul jettu  psykiatrinen
vos ,  l i i kkuvan työn yks iköt

23 000 brm2 peruskorjaus

HUS;  Hyvinkään sa i raa la HUS-Apteeki  Hyvinkään
sa i raa lan  uudet  ti lat

2016-2018 sa i raa lan  E-osan ht-kerrokseen apteekin
lääkevarasto-,  lääkkeiden käs i ttely-,  toimisto-  ym.
Aputi lat sekä t-kerrokseen nykyisen
tavara logisti ikan ti lojen  os i tta inen muuttaminen
apteekin  infuus ionestevarastoks i .

447 brm2 uudisrakennus

HUS,  Hyvinkään sa i raa la Logisti ikkapiha-  ja
jäteasema

2016-2018 nykyisen logisti ikkapihan ja  jäteaseman
uudistaminen nykytarpei ta  (sekä  koko,  että  laatu)
vastaaviks i .

n. 800 m2 peruskorjaus

HUS,  Hyvinkään sa i raa la uus i vä l inehuoltokeskus 2018-2022 uus i  vä l inehuoltokeskus  le ikkaussa l ien
läheisyyteen

1500 brm2 peruskorjaus

HUS,  Hyvinkään sa i raa la vuodeosastojen
peruskorjaus

2016-2020 suurosastojen 3 ja 4 peruskorjaus 4200 hum2 peruskorjaus

HUS,  Jorvin  sa i raa la ,  Espoo Uus i osastorakennus 2020 - 2026,
Hankes uunnittelu
2020-2021

Kirurgiset  ja  s i sätautiset  vuodeosastot,  lasten
vuodeosastot  ja  pol ikl inikat,  synnytykset  ja
vuodeosastot, kuvantaminen

49 600 brm² uudisrakennus
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HUS,  Jorvin  sa i raa la ,  Espoo Päivystys l i särakennus 2011 - 2015 Väl inehuoltokeskus ,  sos iaa l i -  ja  kri i s ipä ivystys ,
lasten-  ja  a ikuisten pä ivystyspol ikl inikat,
pä ivystysosasto, vuodeosasto, teho-osasto,
pa lovammakeskus  ja  opetusti loja

17 212 brm2 uudisrakennus

HUS,  Jorvin  sa i raa la ,  Espoo Entisen pä ivystysa lueen
muutos ,  pol ikl inikkati lat

2018-2021 Kirurgian  pol ikl inikat n. 1800 brm2 saneeraus

HUS,  Jorvin  sa i raa la ,  Espoo JO K-leikkausosasto  ja
a lapuol i set  ti lat
peruskorjaus

2017-2023 Kl i inisen kemian ja  hematologian  sekä  patologian
laboratoriot,  sydänasema,  leikkkausosasto

10 492 brm2 saneeraus

HUS,  Si l tasa i raa la Trauma ja  syöpäsa i raa lan
uudisrakennus

2015-2022 Vuodeosastot  traumapoti la i le  ja  syöpäpoti la i l le,
pä iväsa i raa la  syöpäpoti la i l le,  teho-osasto  58
paikkaa,  leikkausosasto  16  sa l ia  (trauma),
pä ivystyspkl ,  elekti ivinen pkl ,  kuvantamisen ti loja
MRI  TT  ect,  opetusti loja ,  henki löstöravintola ,  Linac
x 2, PET

68 690 brm2 pääos in uudisrakennus ,
os in perusparannus

HUS,  Lastenkl inikan
peruskorjaus  a ikuiski rurgian
käyttöön

LKL:n peruskorjaus 2016-2021 4 leikkaussa l ia ,  heräämö pklasti ikkaki r.,  suu-ja
leukaki r.  hammashoitoti loja ,  pkl  laskimokir,
Vuodeosastoja  ,  pkl  ti loja ,  kl i ininenfys .  toimisto
ti loja

12 500 brm2 uudisrakennus

HUS,  Porvoon sa i raa la Vuodeosastos i iven
peruskorjaus va ihe 1

2011 - 2014 Sisätautien  vuodeosasto  sekä  LEIKO-yks ikkö 2 264 brm2 uudisrakennus

HUS,  Porvoon sa i raa la Vuodeosastos i iven
peruskorjaus va ihe 2

2014-2016 Sisätautien  vuodeosato,  Pä iväsa i raa la ,
Endokopi ayks ikkö

1010 m2 saneeraus  ja  laa jennus

Kainuun sote Kainuun sos iaa l i -  ja
terveydenhuol lon kuntayhtymä,
Kainuun keskussa i raa la ,  Ka jaani

Ka inuun uus i  sa i raa la 2011-2021,  va ihe  II Erikoissa i raanhoito  sekä  perusterveydenhuolto
lukuunottamatta  patologiaa ,  apteekkia  sekä  osaa
Kajaanin kaupungin perusterveydenhuol losta .

47 000 brm2 uudisrakennus
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KSSKP KSSHP, Keski - Suomen
keskussa i raa la ,  Jyväskylä

Uus i  sa i raa la-  hanke 2012-2020 Väl inehuolto,apteekki ,patologia ,obduktio,yhteisp
ä ivystys ,
pä ivystysosasto,  kuvantaminen,lab,sädehoito,
kl .fys iologia  ja  i sotooppi ,  knf,synnytys ,  teho-
osastot,  va lvonnat,angiot,
leikkausosasto,heräämöt,toimenpideyks ikkö,osaa
miskeskukset  (  12  kpl ),pä iväsa i raa la ,vuodeosastot
(  368ss)...  Erikoissa i raanhoito  ja
perusterveydenhoito integroitu.

99.700 brm² Uudisrakennus

PSSHP Pohjois -Savon sa i raanhoitopi i ri ,
Kuopio

Pä ivystysosasto 2014-2015 Päivystysosasto 1350 bm² saneeraus ja laajennus

Pohjois -Savon sa i raanhoitopi i ri ,
Kuopio

Kaarisa i raa la 2013-2015 Väl inehuoltokeskus ,  dia lyys iosasto,
munuaispol ikl inikka,  anestes ia-  ja
leikkausyksikkö, tehohoidon osasto,
vastasyntyneiden teho-osasto,  Naisten
akuuttikeskus ,  Naisten pol ikl inikka,  ki rurgian
pol ikl inikka,  endoskopiayks ikkö,  IVF-laboratorio,
ortopedian pol ikl inikka  ja  fys iatrian  pol ikl inikka.

35 000 brm² uudisrakennus

Pohjois -Savon sa i raanhoitopi i ri ,
Kuopio

Sädesa i raa la 2013-2015 Sädehoitoyksikkö, obduktio-osasto (KYS ja THL),
radiofarmas ian  tuotantoti lat,  pa l l iati ivinen
pol ikl inkka,  syöpätautien  pol ikl inkka,
hematologian  pol ikl inikka  ja  infuus iopol ikl inikka.

10 000 brm² Uudisrakennus

Pohjois -Savon sa i raanhoitopi i ri ,
Kuopio

KYSin  Pui jon  sa i raa lan  1.
peruskorjausva ihe

2015 - 2017 Vaihe 1  (va lmis  1/2017):  s i lmätautien  pol ikl inikka,
suu-  ja  leukasa i rauks ien  pol ikl inikka,
sydänkirurgian,  neuroki rurgian  ja  raskaan
verisuoniki rurgian  leikkausyks ikkö ja  patologian
laboratorio.  Va ihe  2  (va lmis  6/2018):  biopankki ,
fys iatrian  ja  ortopedian pol ikl inikka,
sydäntoimenpideyks ikkö,  sydänvalvonta  ja  ISLABin
laboratorio.

15 000 brm²,
huoneala  10
000 m²

uudisrakennus ,
saneeraus

Pohjois -Savon sa i raanhoitopi i ri ,
Kuopio

Päivystys 2015-2017 Erikoissairaanhoidon päivystys 5000 brm² uudisrakennus ja
saneeraus
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Pohjois -Savon sa i raanhoitopi i ri ,
Kuopio

Psykiatrian talo 2018-2023 Psykiatrian vuodeosastoja ja
poliklinikkatoimintaa, nuorten yhdistelmälaitos,
sairaalakoulu

12000 m2 uudisrakennus

Pohjois -Savon sa i raanhoitopi i ri ,
Kuopio

Uusi Sydän - 2025,
vaiheita 1- 4

2018-2024 400 sairaansijan vuodeosastokokonaisuu ja
useita pääsääntöisesti konservatiivisia
poliklinikoita, kuvantamisen uudet ti lat,
sydäntoimenpideyksikkö, Biopankki

65 000m2 uudisrakennus

KYMSOTE Kymenlaakson sa i raanhoito-  ja
sos iaa l ipa lvelujen kuntayhtymä

Ratamokeskus 2017-2021 Pohjois -Kymenlaakson erikoissa i raanhoidon
vastaanottotoimintaa, perusterveydenhuol lon,
kunoutuksen ja suunterveydenhuol lon
vastaanottotoimintaa,  115 perusterveydenhuol lon
vuodeosastopaikkaa

n. 20 000 brm2 uudisrakennus

Kymenlaakson sa i raanhoito-  ja
sos iaa l ipa lvelujen kuntayhtymä,
Kymenlaakson keskussa i raa la ,
Kotka

G-osa 2017-2020 Laajennusosa,  jossa  pä ivystys-,  intens i ivihoi to-,
leikkaus yks ikkö-, synnytysyks ikkö-,
ä i tiyspol ikl inikka-  ja  vä l inehuoltoyks iköt.

15 000 brm2 uudisrakennus

Kymenlaakson sa i raanhoito-  ja
sos iaa l ipa lvelujen kuntayhtymä,
Kymenlaakson keskussa i raa la ,
Kotka

Sädehoitoyks ikkö 2019-2021 Laajennusosa, jossa 2 sädehoitobunkkeria
oheisti loineen.

700 brm2 uudisrakennus

Kymenlaakson sa i raanhoito-  ja
sos iaa l ipa lvelujen kuntayhtymä,
Kymenlaakson keskussa i raa la ,
Kotka

F-osa 2020-2023 Peruskorjaus- ja laa jennusosa, jonne s i joi ttuu
sa i raa la-apteekki ,  laboratoriokeskus ,  logisti ikka ,
ki inteistöhuolto,  180 vuodeosastopaikkaa.

20 000 brm2 pääos in uudisrakennus

Kymenlaakson sa i raanhoito-  ja
sos iaa l ipa lvelujen kuntayhtymä,
Kymenlaakson keskussa i raa la ,
Kotka

Peruskorjausosa 2023-2027 Peruskorjaushanke, jonne s i joi ttuu kuvantaminen,
s i lmäkeskus ,  vastaanottotoiminnot,
laboratorionäytteenotto, hoi tokeskus,
sydä nkeskus , toi koyks ikkö, las ten pkl ja
osastohoito, perusterveydenhuol lon vuodeosasto
60 pa ikkaa.

30 000 brm2 saneeraus
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LSHP  Lapin  keskussa i raa la ,
Rovaniemi

Lapin  keskussa i raa la
Laajennus  L2,   Dia lyys in
rakentaminen kevääl lä
2017
kuntoutuskes kuksel ta
ostettuihin ti loihin,tehon
peruskorjaus  kesä l lä  2017

2017 - 2022 TU 2022 laa jennus ja peruskorjaus koskien usei ta
eri  toimintoja .  Ens immäisessä  va iheessa
rakennetaan/uudistetaan mm. kuuman sa i raa lan
toiminnot,  sa i raa la-apteekki ,  vä l inehuolto  ja
parkki ta lo.  Seuraavissa  va iheissa  mm.
psykiatrinen osasto.

39000brm² uudisrakennus

PHHYKY Päi jät-Hämeen keskussa i raa la 2018-2022 Leikkausosasto,  vä l inehuolto,  na istentaudit  ja
synnytys ,  keskola ,  pääaula

33 000m²  laa jennus

Lahden kaupungin  sa i raa la Lahden
kaupunginsa i raa lan
uudis taminen

2013-2019 Pääterveysasema:  mm.  vastaanottoti loja ,  suun
terveydenhuolto, vä l inehuolto, fys io- ja
toimintaterapia ,  lasten terapia ,  laboratorion
näytteenotto

18 650 m² laa jennus

Hol lolan  SOTE-keskus uudisrakennus 2018-2021 avosa i raanhoito,  perhe-  ja  sos iaa l ipa lvelut,
kuvantaminen, laboratorio, suun terveydenhoito,
ikäkunto,  a lueel l i set  mielenterveys-  ja
pä ihdevastaanotot

4800 bm2 uudisrakennus

SIUN SOTE Pohjois -Karja lan  sos iaa l i -  ja
terveyspalvelujen ky  Pohjois -
Karja lan  keskussa i raa la ,
Tikkamäki

J2  laa jennus 2012 - 2020 Päivystys ,teho-osasto  ja  -va lvonta,  heräämö,
lastenkeskus  (osastot,  pol ikl inikka ,  pä iväsa i raa la ,
lasten teho),  vatsakeskus

n. 13 900 m²

Pohjois -Karja lan  sos iaa l i -  ja
terveyspalvelujen ky  Pohjois -
Karja lan  keskussa i raa la ,
Tikkamäki

A-s i iven kerrokset P, 1, 8-
11

2017 - 2025 Sairaa lan  uus i  pääs isäänkäynti  kerrokseen P,  1
kerroksen saneeraus aulaks i , kerrosten 8 - 11
saneeraukset  pol ikl inikoiks i  (neurologia ,
fys iatria ,  keuhkosa i raudet,  kuntoutusohjaa jat)

yht. n. 5 000 m² peruskorjaus

Pohjois -Karja lan  sos iaa l i -  ja
terveyspalvelujen ky  Pohjois -
Karja lan  keskussa i raa la ,
Tikkamäki

Apuväl inekes kus ja
logisti ikkakeskus

2017 - 2020 Yhteiset  varastoti lat,  jäte-  ja  s i ivoussti lat,  toimisto-
ja  neuvotteluti lat,  lastaus la i turi  ja  terminaal i .
Apuväl inekeskus;  poti la iden vastaanottoti lat,
sovi tusti lat.  Apuväl inehuolto  +  pesuti lat.

n. 3 000 m² peruskorjaus

Pohjois -Karja lan  sos iaa l i -  ja
terveyspalvelujen ky  Pohjois -
Karja lan  keskussa i raa la ,
Tikkamäki

E-s i iven peruskorjaus 2017 - 2025 Röntgenin,  ki rurgian  pol ikl inikan,
näytteenottokeskuksen,  se lviämishoitoyks ikön,
leikkaussa l ien,  synnytyssa l ien,
laps ivuodeosaston ja  na istenkeskuksen ti lojen
täydel l inen saneetaus

n. 18 000 m² peruskorjaus
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Pohjois -Karja lan  sos iaa l i -  ja
terveyspalvelujen ky  Pohjois -
Karja lan  keskussa i raa la ,
Tikkamäki

Yhteis laboratorio 2018 - 2020 Yhteis laboratorion (kemian ja  mikrobiologian)
ti lat

n. 1500 m² peruskorjaus

PPSHP Oulun yl iopistol l inen sa i raa la TULSA2030
(Tuleva isuuden sa i raa la
2030)

2015 - 2020 Vaihe 1.  Lasten ja  na istensa i raa la ,  jatko  vielä
avoin
C-ta lon hankes uunnittelu ( käynnis tynyt 2019)

22 800m2 (koko
hanke 150
000m2)

SATSHP Satakunnan sa i raanhoitopi i ri
Satakunnan keskussa i raa la ,  Pori

Lasten-  ja  na istenta lo 2011 - 2015 lastentautien  ja  lastenkirurgian  pol ikl inikka  ja
vuodeosasto,  ä i tiys  ja  na istentautien  pol ikl inikka
synnytys ja na is tentautien vuodeosasto,
synnytyssa l i t  ja  sektiosa l i ,  vastasyntyneiden teho-

8 000 m² uudisrakennus

Satakunnan sa i raanhoitopi i ri
Satakunnan keskussa i raa la ,  Pori

Keuhkopol ikl inikka  (A5) 2015 Vastaanottoti lat 900 m² peruskorjaus

Satakunnan sa i raanhoitopi i ri
Satakunnan keskussa i raa la ,  Pori

Toimistokerros  (A7) 2016 Yhden ja  useamman henki lön  toimistoti lat 900 m² peruskorjaus

Satakunnan sa i raanhoitopi i ri
Satakunnan keskussa i raa la ,  Pori

Hammas-suu ja
leukasa i rauks ien  pkl

2016 Vastaanotto-,  tutkimus  ja  toimenpideti lat 500 m² uudisrakennus

Satakunnan sa i raanhoitopi i ri
Satakunnan keskussa i raa la ,  Pori

Leikkaus hoitokeskus 2017 Leiko  ja  hoidonvarauskeskus  toimiti lat 500 m² uudisrakennus

Satakunnan sa i raanhoitopi i ri
Satakunnan keskussa i raa la ,  Pori

H-rakennus
Apteekkirakennus
kokonaisuus

2016-2018 Apteekki , obduktioti lat ja tekninen kes kus,
toimistoti loja

 8 000m² uudisrakennus

Satakunnan sa i raanhoitopi i ri
Satasa i raa la ,  Pori

Maakunnal l inen
Apuväl inekes kus

2017-2020 Maakunnal l inen apuväl inekeskus  huolto-  ja
pesuti loineen

3508 brm²,
(huoneistoa la
3358m²)

uudisrakennus

Satakunnan sa i raanhoitopi i ri
Satasa i raa la ,  Pori

Satasa i raa la  uudistuu -
hanke, va ihe 1.
Satapsykiatria

2018 - 2023 Psykiatrian uudisrakennus . Satakunnan a lueen
psykiatrinen osastohoito  ja  osa  avohoidosta .

20000 brm² uudisrakennus
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Satakunnan sa i raanhoitopi i ri
Satasa i raa la ,  Pori

Satasa i raa la  uudistuu -
hanke, va ihe 2.

2024 – 2029 Vaihe 2:  Kuuman sa i raa lan  laa jennus  ja
peruskorjaus .  Eri tyishuol lon  vaativan
kuntoutuksen toiminnoi l le  saneeratut  ti lat.

uudis - ja peruskorjaus

VSHP Vaasan sa i raanhoitopi i ri ,
Vaasan keskussa i raa la

M-rakennus 2015-2016 Keskuskei ttiön  kylmäti lojen  peruskorjaus 750m² uudisrakennus

Vaasan sa i raanhoitopi i ri ,
Vaasan keskussa i raa la

F-rakennus 2015-2019 Tehohoito  ja  sydänvalvonta,  leikkausosasto  (ei
heräämö),  uus i  i lmastointi ti la

4500 m² uudisrakennus

Vaasan sa i raanhoitopi i ri ,
Vaasan keskussa i raa la

U-rakennus 2013-2018 Apteekin  ti lat  (puhdasti lat,  lääkevarastot  ja
kans l iat)
Evakkoti loja  pol ikl inikoi l le

~8000m² uudisrakennus

VSSHP Vars ina is -Suomen
sairaanhoitopi i ri ,  Turun
yl iopistol l inen keskussa i raa la

U-sa i raa lan  korvaava
rakentaminen, T3-hanke

2015-2019 Keski tetty leikkaus os asto, PÄIKI- LEIKO-yks ikkö,
vuodeosastot,  pol ikl inikat  ja  tukipa lvelut;
na istentaudit-  ja  synnytykset,  lastentaudit,
korvataudit,   suu-  ja  leukasa i raudet

n. 55 000bm2 uudisrakennus

Suomen Yl iopistoki inteistöt  Oy,
VSSHP  vuokraa  puolet  ti lois ta

Medis i ina  D 2013-2018 Opetuksen, tutkimuksen ja diagnosti ikan
synergiata lo,  jossa  ti loja   Turun yl iopistol le,  Turun
AMK:l le  ja  Tyks i l le .  Kaks i  kerrosta
oppimiskeskuksen ti loja  (l i i kuntaboratorio,
kl i inis ten ta i tojen oppimiskeskus ,
opetus laboratorio,  s imulaatiokeskus ,  suun
terveydenhuolto)  ja  kuus i  kerrosta  laboratorioi ta
(patologia ,  mikrobiologia ,  hematologia ,  kemia,
geneti ikka ,  biopankki )  sekä  vä l inehuoltokeskus .

26 500 brm² saneeraus

Vars ina is -Suomen
sairaanhoitopi i ri ,  Turun
yl iopistol l inen keskussa i raa la

Psykiatrian
uudisrakennus , P-
sa i raa la

2018-2024 Psykiatrian  vuodeosastoja  ja
pol ikl inikkatoimintaa,  neuromodulaatioyks ikkö

n. 20 000 brm2 uudisrakennus

KHSHP Kanta-Hämeen
sairaanhoitopi i ri ,  Hämeenl inna

Ahvenis ton
sa i raa lahanke (Ass i -
hanke)

2016-2025 Uus i Kanta-Hämeen maakunnan terveydenhuol lon
palvelukeskus  uuteen s i ja inti in  korvaamaan
nykyis tä  keskussa i raa larakennusta
Hämeenl innassa  sekä  Hämeenl innan keskusta-
a lueen perusterveydenhuol lon ti loja

80 000bm² uudisrakennus
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Essote Etelä-Savon sosiaali-  ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä,
Esper-hanke, Mikkelin
keskussairaala-alue

Vastaanottoalue, va ihe 1 2015-2016 KNK:n,  suu-  ja  leukasa i rauks ien  ja  s i sätautien
vastaanottoti lat,  yleis lääketieteen vastaanottojen
väistöti lat

3515 brm² saneeraus

Sa iraa laparkki 2016 - 2017 420 pa ikka inen pysäköinti ta lo,  jossa  Heloport
katol la

13210 brm² uudisrakennus

Vastaanottoalue, va ihe 2 2019-2020 Yleis lääketieteen,  neurologian,  ki rurgian,
endoskopian,  ihotautien  ja  na istentautien
vastaanottoti lat

3130 brm²  saneeraus

Kuuma sa i raa la ,  va ihe  1 2017-2019 Si lmätaudit,  monitoimi japäivystys ,  tehovalvonta  -
yks ikkö,  leikkaussa l i t,  s imulaatio-  ja
koulutuskes kus, pa lveluohjauskes kus

8936 brm² uudisrakennus +
saneeraus

Kuuma sa i raa la ,  va ihe  2 2018-2020 Väl inehuol lon  laa jennus  ja  saneeraus ,  pääaula ,
heräämöt  ja  leiko-ti lat,

3374 brm² uudisrakennus +
saneeraus

Perheta lo 2017-2019 Lastentautien,  lastenneurologian,  ä i tiys -  ja
s ikiöseulontavastaanottojen ti lat,  laste  eri tyise
tuen pa lvelut  (s i s .  lasten psykiatria ,
pikkulaps ipsykiatria ,  lasten kehi tyksen
tukiyks ikkö),  lastensuojelun avohuolto  ja
a lkuarviointi ,  kantakaupungin  ä i tiys -  ja
lastenneuvolat, las tensuojelun perhetyö ja
ti lapä inen kotipa lvelu,  ä idinmaitokeskus ,  kaks i
a ikuis ten  somaatti s ta  25ss  osastoa,  lasten-  ja
vastasyntyneiden  osasto,  synnytysosasto

11253 brm² uudisrakennus

Mielen- ja kuntoutuksen
ta lo

2020-2023 Mielenterveys- ja ri ippuvuuspalveluiden
vastaanotot  (nuoret  +  a ikuiset),  psykiatrian
osastot  (nuoret  +  a ikuiset),  sa i raa lakoulu,  lasten
psykiatrian  pä iväosasto,   ortopedian ja
neurologian vaativan kuntoutuksen osasto,
saattohoito-osasto, kuntouttavan jaksohoidon
ti imi ,  terapia-a l lasosasto

23000 brm²


