
Maailman inhimillisin sairaala

Kansanedustajatapaaminen 2.9.19
Petrus Kukkonen



Ahveniston sairaala: Hankkeen 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



Tukipalvelut

Lapset ja perhe

Akuutti

Osastot
Kuntoutus

Diagnostiikka

Mielenterv

eys 

ja 

psykiatria

Avopalvelut

175 

henke

ä

• Allianssikumppanit:

• KHSHP

• Skanska Talonrakennus Oy

• Team Integrated (AW2 arkkitehdit 
Oy, Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik
Oy architects ja Gortemaker Algra
Feenstra)

• Sweco Rakennetekniikka Oy

• Sweco Talotekniikka Oy

Ahveniston sairaala-allianssi: Yhteistyö



Suunnitteluvaiheet (kehitysvaihe = KAS)

• Suunnitelmien tarkkuustasot jaetaan kolmeen tasoon, jotka ovat suunnitteluvaiheen 

yleisaikataulussa tarkastuspisteitä

Tila-aluekaaviot TASO 1  ->           1/200 suunnitelmat TASO 2  ->            1/100 suunnitelmat 

TASO 3

 Rakennuslupavalmius 

arvio 04-5/2020

 Kaava lainvoimainen,

arvio 01/2020



Muutokset suunnittelussa; Assi 1.5;  (10/18 –
5/19)



Muutokset suunnittelussa; Assi 2.0; (1/19 –
5/19)



Muutokset suunnittelussa; Assi 2.1 (5/19 ->)



Assi - tavoitteiden tarkastelu

• Tavoitetarkastelun alueet 1-3/2019

• Vaihtoehtoisten konseptien tarkastelu

• Elinkaaritavoitteiden tarkastelu

• Sairaanhoitopiirin tavoitteiden tarkastelu

• Hankesuunnitelman tarkastelu

C-rakennuksen hyödyntäminen nousi vaihtoehdoksi 

tavoitetarkastelussa ( päätöksenteko vanhojen kiinteistöjen 

hyödyntämisen osalta valtuusto 6/19)



Suunnitelmien tarkentuminen ei muuta sairaalan 
toimintakapasiteettia

• Tilaohjelman ulkopuolinen arviointi: NHG 4-6/19

• Suunnittelun edetessä tilakokonaisuuksia on täsmennetty kaikkien yksiköiden osalta

• Tilasuunnittelun lähtökohtana on toiminnan suunnittelu huomioiden hankesuunnitelman linjaukset

• Toiminnan tarkemman analysoinnin avulla on pystytty vähentämään esimerkiksi erilaisia ryhmätiloja vastaamaan 
toimintaa ja henkilöstömääriä

• Tilaohjelmaa on pyritty viemään geneerisempään suuntaan, esim. huonekokojen standardoinnilla

• Tilaryhmittelyjen tarkentuessa on ryhmitelty wc-tiloja uudestaan

• Liikekeskus-rakennukseen sijoittuvat henkilöstöravintola, kahvio ja muut liiketilat. Sairaalakoululle ei rakenneta uusia 

tiloja, säilyy nykyisissä tiloissaan

• Tavoitetarkastelussa oikean kustannustason saavuttamiseksi on jouduttu vähentämään tiloja yhteistyössä tulosaluejohdon 

ja allianssin kanssa. Vähennykset eivät kuitenkaan johda toiminnan supistumiseen. Muutoksia mm;

• C-rakennuksen hyödyntäminen siten, että nykyiset toiminnat säilyvät rakennuksessa 

• Kahden leikkaussalin vähentäminen tukitiloineen ja hybridisalin muuttaminen leikkaussaliksi (välinehuollon tehostuminen, 
vaihtoaika)

• Heräämötilojen uudelleen järjestely 

• Kahden tehostetun valvonnan paikan vähentäminen (hyödynnetään leikkausalueen holding-paikkoja tehokkaammin)

• Kuvantamislaitteiden osalta hyödynnetään siirtyviä laitteita aiottua enemmän

• Vuodeosastopaikkojen määrän uudelleen tarkastelu ja olemassa olevan infran hyödyntäminen seudullisesti

• Kuntoutusaltaan poistaminen suunnitelmista -> yhteistyö alueellisesti



Päivitetty 

hankesuunnitelma 

(21.2.2018)

43 000 hym2 37 000 hym2

Suunnittelun tavoitteet:

• Toiminnalliset tilat n. 37000 hym2 (8/19)

• Tilakerroin 2.00 – 2.10 -> 74000 – 78000 
brm2

• Arkkitehtuurikerroin n. 1.7

• Suunnittelukerroin n. 0,4

Hankkeen tavoitekustannus n.320,7 m€

• Sis. Kustannusvarauksen

Status 

(8/2019)

Tila- ja budjettitavoitteet



Tavoitebudjetti: Ahveniston sairaala

Ahveniston sairaalan 

kokonaisbudjetti

Tavoitebudjetti 

(->5/19)

Tavoitebudjetti 

(5/19 ->)

Allianssin kustannukset M€ M€

Rakentamiskustannukset yhteensä 275,6 287

Pelastusasema 2,1 2,1

Kustannustasomuutokset 8,6

 Kiinteät sairaalalaitteet 12,1 11,9

 Kuvantamislaitteet ja e-lääkekaapit 11,8 9,2

 Muut lääkintälaitteet 5,5 5,5

 Rakennuttamisen kustannuksen siirto 5 5

 Allianssin kustannukset yhteensä 320,7 320,7

Tilaajan kustannukset

Kustannustason muutosvaraus hankkeen 

aikana 2018-2024
32,4

Muut hankkeen kustannukset 14,5 14,5

Tilaajan muut hankevaraukset 13 13

Tilaajan kustannukset yhteensä 59,9 27,5

YHTEENSÄ 380,6 348,2





http://www.renderlights.com/assi/

http://www.renderlights.com/assi/
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www.ahvenistonsairaala.fi

http://superapp1.superapp.fi/ahvenistonsairaala/

