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Kainuun uusi sairaala



Keskussairaalan tilojen ja toimintojen 
uudistaminen 

- Esivalmistelu 2011

- Prosessien suunnittelu ja  
rakennushankkeen valmistelu 2012 –

- Suunnittelu ja rakentaminen 
allianssihankkeena 2015 - 2021.

Uusi sairaala

• 43 855 brm² uudisrakentamista
• 2427 brm2 peruskorjausta
• Rakentamisen tavoitehinta 132 M€ 
• Tilaajan hankinnat ja 

hankekustannukset 20,5 M€
• Tilaajan ICT-investoinnit 6 M€
YHT 159 M€



TAVOITEALUE 2: 

Johtaminen, henkilöstöpolitiikka ja
organisaatio (koko SOTE)

TAVOITEALUE 3:        

Rakentaminen ja
teknologia
(KAKS)

KAINUUN UUSI SAIRAALA -HANKE

TAVOITEALUE 1: 

Asiakaslähtöiset
nykyaikaiset
toimintamallit
(koko SOTE)

•Parannetaan tuottavuutta

•Kehitetään organisaation toimivuutta ja vetovoimaa

•Investoidaan toimitiloihin ja teknologiaan



• Lisää
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Keskeiset sidosryhmät 

• Kainuun soten henkilöstö

• Hoitotyö ja lääketiede

• Sairaalatekniikka, 
kiinteistö, ict

• Muut kliiniset ja ei-
hoidolliset tukipalvelut

• Hallinto

• Potilaat ja asiakkaat

• Potilasjärjestöt

• Vanhusneuvostot

• Sote-alan järjestöt

• Asukkaat

• Viranomaiset

• Rakennustarkastus

• Pelastus/paloviranom.

• Poliisi

• Sairaalarakentamisen/ 
allianssien verkostot

• IPT, IPT2

• SSTY

• Shp:t



Sairaalasuunnittelun hallinta projektoinnin
näkökulmasta

• Konsepti- ja toiminnallisen 
suunnittelun vaiheessa käyttäjien 
työryhmät



Käyttäjien osallisuus kehitysvaiheessa

• Tilaohjelman lähtötiedot ja ensimmäiset lay out -
luonnokset työryhmissä –> iterointi suunnittelun 
edetessä

• Yksikkökohtaiset suunnitelmaesittelyt

• Suunnittelukoordinaattori käyttäjien ja allianssin 
suunnittelijoiden välissä

• Cave-mallit, palautteet, kommentit, muutostarpeet

• Tilaajan projektijohtajan hyväksyntä ratkaisuille

-> Olennainen lopputuloksen näkökulmasta

--> Sisäinen viestintä / muutoksen hallinta?



Tilaajan hyväksyntämenettely 
toteutusvaiheessa

Tarkennettiin hyväksyntä- ja 
dokumentointimenettelyä yksityiskohtaisemmaksi

- Allianssin suunnitelmat / ratkaisut ensin 
käyttäjäesittelyssä (”Projektin super-userit”)

- Virallinen hyväksyntä tilaajapalaverissa 
(projektijohtaja)

- APR / AJR

- -> Olennainen allianssin sujuvuuden näkökulmasta



Viranomaispalaverit

• Heti projektin alusta sitoutettu keskeiset 
viranomaiset (rak.tarkastus, pelastus/palo, ELY) 

• Suunnittelun eteneminen

• Lupa-asioihin liittyvät asiat

• Tutustumis- ja tarkastuskierrokset

-> Olennainen allianssin  (teknisestä) näkökulmasta



Asiakkaat / asukkaat

• Suunnitteluvaiheissa asiakasraateja potilaille, omaisille 
ja järjestöedustajille (tarpeet, toiveet, näkemykset)

• Luentoja ja vierailuja tapahtumissa ja tilaisuuksissa

• Viestintätoimet (artikkelit, julkaisut, netti / some)

-> Olennainen maineenhallinnan / viestinnän  näkökulmasta



Muut yhteistyökumppanit / kollegat

• IPT-hanke tärkeä allianssin perusteiden luomisessa ja 
ymmärtämisessä (hankintavaihe)

• Tuen jakaminen muiden rakennushankkeiden kanssa

• Vierailut ja benchmark-aineistot

-> Olennainen allianssinkyvykkyyden / oppimisen näkökulmasta



• Puurakenteiset ja -verhoillut 
ulkoseinäelementit (yli 10 000 m2)

• Sisustusmateriaalit

Puurakentaminen


