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Kainuun uusi sairaala



Kainuun Uusi sairaala – lukuja laajuudesta

• Hankkeen bruttoala 46 282 
m2, josta päärakennuksen

• bruttoala 42 762 brm2 

• tilavuus 200 320 m3

• äärimitat 32 x 104 x 133 m
• kerroksia 7
• huoneita n. 2000 

(huonekorttitiloja 1529)

(6,5 x jalkapallokenttä)



• Puurakenne-elementtejä > 10 000 m2
• Betonielementtejä 7360 kpl, joista

• laattoja 5145 
• runkoelementtejä 2215

• paikallavalubetonia 11 270 m3 (n. 1 400 
betoniautoa)

• teräsrakenteita 290 700 kg, joista
• deltapalkkeja 135 000 kg
• muita teräsrakenteita 155 700 kg

Rakennushankkeen tietoja

Päärakennuksessa

• alakattoja 43 000m2

• laatoituksia n. 15 000 m2

• IV-koneita 80 kpl 
• sähkökeskuksia 160 kpl

• maanvaraisia betonilattioita 9000 m2

• lattiapäällysteitä (mattolattiat) 36 000 m2



PUUN KÄYTTÖ HANKKEEN TAVOITTEENA –
RAKENNUSTEKNISENÄ RATKAISUNA YLI 10 000 m2 
TOTEUTUS 





Kaikki sairaalan muutot valmiina

• 2-vaiheen vastaanotto 2020-21 
(muutto kolmessa osassa)

• Vaihe 2a: yle-ja lasten pkl, kunt.os (10/2020)
• E-rakennuksen saneeraus (1/2021)
• Vaihe 2b: loput pkl:t ja vuodeosastot (10/2021)

• 3-vaiheen vastaanotto 2021-22
• Sairaalan ABC-osan purkutyöt 
(vanhat matalat osat) ja pihatöiden viimeistely





Käyttöönotto

Käyttöönotto jakaantuu kolmeen vaiheeseen

1. Toimintakokeet –työmaa-aikana (1-6 kk ennen luovutusta)

2. Luovutus – tilat tilaajan käyttöön 
(kalustaminen/varustaminen ennen muuttoa)

3. Muutto - yksiköiden toiminnan käynnistyminen
• Muuttosuunnittelu yksiköiden kanssa käynnistynyt 2017 

alussa
• Yksiköiden henkilökuntaa perehdytetään tiloihin ja 

koulutetaan järjestelmiin (erillisen suunnitelman mukaan) 
useita kuukausia ennen muuttoa



LUOVUTUSPROSESSI

• Tarkoituksena varmistaa tavoitteiden mukainen lopputulos sekä 
tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet 

• Allianssin vastuulla järjestelmien ja laitteiden käyttöönottoon tarvittava 
opastus ja käyttökoulutus siten, että sairaalan hlöstö pystyy suoriutumaan 
kiinteistön käytöstä, hoidosta ja huollosta.

• Luovutusvaiheen suunnitelmassa kuvattu toimintatavat ja 
toimenpiteet

Luovutus-
valmiustarkastus

Luovutus-
tarkastus

Vastaanotto-
kokous

Itselle 
luovutus

Viranomais-
tarkastukset





Luovutuksen päävaiheet ja tehtävät

Luovutusvalmiustarkastuksessa tarkastetaan, että 
• suunnitelman mukaiset tarkastukset ja toimenpiteet on tehty 
• toimintakokeet sekä itselleluovutus valmistuvat laaditun viimeistelyohjelman mukaisesti
• on valmius aloittaa tarkastuslaitosten ja viranomaisten lopulliset käyttöönottotarkastukset
• suunnittelijoiden lopputarkastukset työmaalla on tehty luovutusvalmiustarkastukseen mennessä ja tarkastusraportit liitetty 

luovutusvalmiustarkastuksen pöytäkirjaan. 
• kaikki suunnittelijat ovat saaneet tuotannolta tarkemittaustiedot ja ”punakynät” loppupiirustusten ja toteumamallien 

tuottamiseksi. 
• huoltokirja-aineistot on syötetty huoltokirjajärjestelmään loppupiirustuksia lukuun ottamatta

Luovutustarkastuksessa 
• todetaan toimintakoevaiheen valmistuminen kaikkien tilojen ja järjestelmien osalta 
• varmistetaan itselleluovutuksessa ja muissa tarkastuksissa havaitut puutteet ja virheet korjatuiksi 
• varmistutaan viranomaisen ennakkokatselmuksissa esille nousseiden vaatimusten täyttymisestä
• varmistetaan ja kuitataan rakennuttajalle luovutettavan dokumentaation ja digitaalisen aineiston toimitus 

Luovutustarkastus on allianssin itselleluovutuskokous, jossa pyydetään tilaajaosapuolen hyväksyntä suoritetulle rakennusvaiheelle

Vastaanottokokouksessa käyttöönotettava rakennusosa 
• luovutetaan tilaajalle
• rakennuksen huolto- ja ylläpitovastuu sekä käyttökustannukset allianssin osalta päättyvät.  
• takuuaika alkaa vastaanotosta





Keskeiset opit hankkeen aikana 1/2

1. Viimeistelyohjelma kuvaa tilojen saattamista lopulliseen luovutettavaan puutteettomaan ja 
virheettömään kuntoon (ml. aikataulut). 

• Sopimusurakoitsijoiden työt tarkastetaan ja vastaanotetaan hankintasopimuksessa sovituin menettelyin 
ennen allianssin itselleluovutuksen aloitusta. 

• Työn toteutus ja laatu varmistetaan (ml. käyttö- ja huolto-ohjeet sekä mahd. koulutusmateriaali).

-> Menettelyssä tapahtui selkeää oppimista ensimmäisen luovutuksen jälkeen

2. Töiden vastaanoton jälkeen alkaa allianssin itselleluovutustarkastukset:
• jokainen tila tarkastetaan ja tiloista laaditaan puutelistat korjaustöiden tekemiseksi (Congrid-ohjelmalla 

korjauskohteet saadaan nopeasti yksilöityä urakoitsijoittain)
• Itselleluovutuksen jälkeen puutteet/virheet kuitataan puutelistaan korjatuiksi, kun työt etenevät. 
• Lopputarkastus tiloittain ja alueittain (varmistetaan korjatuiksi yhdessä tilaajan asiantuntijoiden kanssa)
-> Congrid tärkeä apuväline; Töiden kuntoon saattamisessa valvojien/asiantuntijoiden merkitys korostuu



Keskeiset opit hankkeen aikana 2/2
3. Talotekniikan ja rakennustekniikan luovutusaikataulun yhteinen hallinta edellyttää jatkuvaa ylläpitoa

• Allianssin toimitusvastuulla olevat ICT-järjestelmät ja rajapinnat tarkastetaan ja luovutetaan 
järjestelmittäin. 

-> tilaajan vastuulla olevien järjestelmien huomiointi aivan yhtä tärkeää

4. Suunnitelmien/ajantasaisten dokumenttien muutoshallinnan vaatimukset jatkuvat myös 
luovutusvaiheessa!

-> Liikaa puutteita, jotka vaikuttavat moniin käyttäjien toimiin

5. Onnistumisen mittaaminen
• 0-virhetason määrittely ja tulkinta







KIITOS!
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