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ALKUSANAT 

 
Kuuma sairaala on ESPER-hankkeen kolmas rakennusvaihe. Niin kutsuttu Kuuma sairaala sisältää 
seuraavat koko Essoten väestölle tärkeät erityispalvelut: päivystys, ensihoito, kotisairaala, 
tehovalvonta, sydänkeskus (kuvantaminen ja pallolaajennus), leikkausyksikkö ja heräämöt sekä 
välinehuolto. Rakentamisen kokonaisuuteen kuuluu myös silmäyksikkö, joka sijaitsee Kuuman 
sairaalan P-kerroksessa.  
 
Kuumaa sairaalaa rakennetaan kahdessa eri vaiheessa, joista ensimmäisen vaiheen rakentaminen 
vuosina 2017-2019 käsittää U-rakennuksen laajennuksen ja nykyisen päivystyksen tilojen 
muutostyöt. Toisen vaiheen rakentaminen vuosina 2019-2020 sisältää heräämöt ja välinehuollon 
sekä pääaulan. On mahdollista, että pääaulaa peruskorjataan jo ennen vuotta 2019.  
 
Kuuman sairaalan noin kaksi vuotta kestänyttä suunnittelua on varjostanut epätietoisuus Mikkelin 
keskussairaalan asemasta päivystyssairaalana ja toisaalta epätietoisuus siitä, saako kuntayhtymä 
sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeusluvan ko. investointiin. Lupa saatiin lokakuun alussa 2016, 
mutta edellä mainituista syistä ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa noin neljä kuukautta 
alkuperäistä aikataulua jäljessä. 
 
Kuuman sairaalan auditointi on tuonut hyvän lisäpanoksen toiminnalliseen suunnitteluun ja 
rakennussuunnitteluun. Euroopan investointipankki ESPER-hankkeen osarahoittajana edellytti 
Kuuman sairaalan auditointia ehtona Kuuman sairaalan lainoitukselle. Auditoinnin suoritti 
kilpailutuksen perusteella itävaltalainen VAMED, jonka syvällinen kokemus sairaaloiden 
suunnittelusta ja rakentamisesta osaltaan nosti Kuuman sairaalan suunnitelmien tasoa.  
 
Ensimmäisen vaiheen laajuus on 8100 brm2 ja kustannusarvio on 26.740.000 € eli kyseessä on iso 
investointi kuntayhtymän ja maakunnan erityispalveluihin. Vaikka sote-lainsäädäntö on vielä 
keskeneräinen ja päivystysasetusta ei ole annettu, on kuntayhtymän johdolla ja päättäjillä ollut 
yhteinen ymmärrys siitä, että Kuuman sairaalan investointi on tärkeä alueen väestölle ja osaltaan 
vahvistaa Mikkelin keskussairaalan asemaa päivystyssairaaloiden joukossa.  
 
Tämä toteuttamissuunnitelma kokoaa yhteen keskeiset toimintaa ja tiloja koskevat tiedot. 
Suunnitelmasta on luettavissa, että uusi Kuuma sairaala kokoaa yhteen erikoissairaanhoidon 
hajallaan olevia toimintoja, mutta osaltaan myös vahvistaa sote-integraatiota, mikä tulee 
näkyväksi monitoimijapäivystyksen mallissa. Kuuman sairaalan tarkempi toimintamallityö alkaa 
kevään 2017 aikana osana uuden Essoten - ja mikäli maakuntalait astuvat voimaan- myös osana 
maakunnallisen strategian laadintaa. 
 
Sydämellinen kiitos ESPER-hanketoimistolle ja kaikille suunnitteluun osallistuneille! 
 
Mikkelissä 17.1.2017 

 
Pirjo Syväoja, hankejohtaja 
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1. TAUSTAA 
 

 
Mikkelin keskussairaala-alueen uudistamista on suunniteltu helmikuusta 2014 lähtien. Etelä-Savon 
sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi ESPER-hankkeen hankesuunnitelman 27.3.2015 ja teki 
hanketta koskevan investointipäätöksen 29.5.2015.  
 
Kuuman sairaalan rakentaminen on viisivaiheisen ESPER-hankkeen kolmas vaihe, joka tuodaan 
kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi. Ensimmäisen vaiheen, 
Vastaanottoalueen, rakentamispäätös tehtiin sairaanhoitopiirin valtuustossa 9.10.2015. 
Pysäköintitalon rakennustyöt käynnistettiin huhtikuussa 2016. Pysäköintitalon rakennuttaja on 
Mikkelin Sairaalaparkki Oy, joka on täysin Essoten omistama yhtiö. Sairaanhoitopiirin valtuusto 
teki 9.10.2015 päätöksen Mikkelin Sairaalaparkki Oy:n perustamisesta ja hyväksyi 23.3.2016 
Sairaalaparkki Oy:n rahoitusjärjestelyt.  
 
ESPER-hankkeen tavoitteena on tukea yhdistyvää sote-toimintaa tilajärjestelyiden avulla. 
Hankkeessa rakennetaan tiloja perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon 
tarpeisiin. Kuuman sairaalan tilat ovat pääosin erikoissairaanhoidon tiloja ja palvelevat kaikkia 
kuntayhtymän asukkaita. ESPER-hankkeessa yhtenä painopistealueena on ollut Mikkelin 
keskussairaalan modernisointi vastaamaan nykyaikaisen päivystyssairaalan vaatimuksia.  
 
Tilojen suunnitteluun liittyy olennaisesti toiminnan suunnittelu. Tässä Kuuman sairaalan 
toteuttamissuunnitelmassa kerrotaan, millaista toimintaa ja palveluja uusissa tiloissa tullaan 
tarjoamaan. Tilojen suunnittelu ja rakentaminen osaltaan vauhdittavat ja konkretisoivat sitä, mistä 
sote-integraatiossa on kysymys.  
 
Kuuman sairaalan tilatarpeen määrittelyä ja toiminnallista suunnittelua tehtiin ylihoitaja Salli 
Koiramäen ja päivystyksen ylilääkäri Santeri Seppälän johdolla noin vuoden ajan kevääseen 2016 
saakka. Rakentamisen suunnittelu alkoi tilaluonnosten pohjalta tammikuussa 2016 jatkuen 
syyskuuhun 2016, jolloin alkoi Kuuman sairaalan urakoitsijoiden kilpailuttaminen. 
Hankekoordinaattori Emma Pukkila on vastannut kesäkuusta 2016 alkaen rakennussuunnittelun ja 
käyttäjien toiveiden ja tarpeiden yhteensovittamisesta ja hankekoordinaattori Kati Korhonen 
jatkaa työtä vuoden 2017 alusta. Tilasuunnittelun ja toiminnallisen suunnittelun apuna on ollut 
työryhmiä kaikista Kuumaan sairaalaan sijoittuvista yksiköistä.  
 
ESPER-hanketta johtaa Pirjo Syväoja ja rakentamisesta ja sen suunnittelusta vastaa projektijohtaja 
Jukka Rasilo. Samaan aikaan Kuuman sairaalan suunnittelun kanssa on tehty Vastaanottoalueen, 
Perhetalon ja Mielentalon (ml. suun terveydenhuolto) toimintamalli- ja tilasuunnittelutyötä. 
 
Essoten perustaminen ja uuden yhdistyneen toiminnan käynnistäminen tammikuun 2017 alussa 
on ollut merkittävä ESPER-hankkeen tavoitteita edistävä tekijä.  
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2. YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT 
 

Valtakunnallinen sote-uudistus ja linjaukset erikoissairaanhoidon keskittämisestä, päivystyksestä ja 
valinnanvapaudesta luovat pohjan tulevaisuuden suunnittelulle. Nyt tiedossa olevien päätösten 
perusteella Mikkelin keskussairaalan asemaan palvelujen tarjoajana ei olisi tulossa suuria 
muutoksia. Mikkelin keskussairaalan päivystys ja päivystävät erikoisalat säilynevät ennallaan. 
Päivystyksen kävijämäärien ennakoidaan kuitenkin edelleen kasvavan, kun päivystystoiminta 
keskittyy. Vuoden 2017 alusta Mikkelin keskussairaalan päivystyksessä palvellaan väestöä 
sairauksien ja tapaturmien lisäksi myös sosiaalisissa hätätilanteissa ja yllättävissä kriisitilanteissa.  
 
Ensihoidon osalta on loppuvuodesta 2016 linjattu valtakunnallisesti, että ensihoito on osa 
maakunnallista sotea. Tämä linjaus vahvistaa sitä suunnitelmaa, että Kuuman sairaalan 
ensimmäiseen kerrokseen päivystyksen tasoon rakennetaan ensihoidon työntekijöille yhteiset tilat 
päivystyksen ja kotisairaalatoiminnan kanssa.  
 
Päivystyksen palveluvalikoimalla on vaikutuksia leikkaustoimintaan ja tehohoidon ja tehostetun 
valvonnan tarpeeseen. Yksinkertaistaen, mitä laajempi päivystysvalmius, sitä enemmän käyntejä 
päivystyksessä, enemmän leikkauksia ja tehohoidon sekä vaativan valvonnan tarvetta. Kuuman 
sairaalan tehovalvontayksikön tilasuunnittelussa lähtökohtana on ollut nykyisenlainen tarve ja 
volyymi. Uusi integroitu tehovalvontayksikkö pystyy kuitenkin nykyistä paremmin joustamaan 
volyymin mahdollisesti kasvaessa, sillä yksikön kaikki potilaspaikat ovat joustavasti erilaista hoidon 
intensiteettiä vaativien potilaiden käytössä.  Kaiken kaikkiaan uudessa Kuumassa sairaalassa tilat 
ovat monikäyttöisempiä, jolloin tilojen käyttö myös tehostuu.  
 
Kuumassa sairaalassa on 10 salin leikkausyksikkö, jossa tehdään lähes kaikkien erikoisalojen 
leikkauksia, lukuun ottamatta niitä vaativia leikkauksia, jotka on jo nyt keskitetty 
yliopistosairaalatasolle. Leikkaustoiminnan tulevaisuutta selvittää Reijo Haapiaisen vetämä 
työryhmä (Kirurgia 2020), jossa on edustaja myös Mikkelin keskussairaalasta (urologi Niilo 
Hendolin). Työryhmän linjauksena tullee olemaan se, että tietyistä vaativista leikkauksista, joita on 
nykyisin tehty myös keskussairaaloissa, sovitaan jatkossa yhteistyöalueella. Essote kuuluu Itä- ja 
Keski-Suomen yhteistyöalueeseen. Kategorisen keskittämisen sijaan toimenpiteille asetettaneen 
minimilukumäärävaatimukset, esim. 500 tekonivelleikkausta vuodessa. Maakunnan osalta on 
oletettavaa, että osassa näistä toimenpiteistä keskittäminen tuo toiminnan tehostumista ja 
kustannusten alenemaa ja turvaa 24/7 päivystyksen maakunnassa, mutta toisaalta tiettyjä 
toimenpiteitä kannattaa tehdä sekä Mikkelin että Savonlinnan sairaaloissa.  
 
Koska nyt ei ole näköpiirissä, että Mikkelin keskussairaala olisi menettämässä volyymikirurgiaa, on 
Mikkelin keskussairaalan nykyinen leikkausresurssin tarve ohjannut myös tulevaisuuden 
leikkausyksikön tilasuunnittelua. Mahdolliset leikkausvolyymien muutokset on kuitenkin pyritty 
huomioimaan simuloimalla tarvittavat salimäärät erilaisilla volyyminäkymillä. Salimäärän 
tarpeeseen voidaan reagoida vielä myöhemminkin, kun maakunnalliset ratkaisut ja 
yhteistyöalueen päätökset selviävät.  
 
Mikkelin keskussairaala saa poikkeusluvalla jatkaa synnytyksiä vuoden 2020 loppuun ja jatkossa 
synnytystoiminnasta sovitaan yhteistyöalueella. Savonlinnan keskussairaalasta synnytykset 
loppuivat tammikuussa 2015, mikä on tuonut Mikkeliin n. 100 synnytystä vuodessa ja määrä on 
kasvamaan päin. Vaikka synnytykset tapahtuvat Perhetalossa eivätkä Kuumassa sairaalassa 
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(poikkeuksena hätäsynnytykset), vaikuttavat synnytykset päivystävien erikoisalojen (naistentaudit 
ja synnytykset) kautta myös Mikkelin keskussairaalan päivystyksen palvelutarjontaan.  
 
Maakunnallisen soten näkökulmasta tulee Mikkelin keskussairaalan “Kuumaa sairaalaa” ja 
Savonlinnan keskussairaalan “Kuumaa sairaalaa” tarkastella yhtenäisenä maakunnallisena 
resurssina. Erikoisalakohtainen profilointityö pitää sisällään myös 24/7 päivystystoiminnan 
tarkastelun.  Suunnitelmaa maakunnan sairaaloiden työnjaosta tehdään molempien 
sairaanhoitopiirien johdolla.  

 
 
3. KUUMAN SAIRAALAN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 

ESPER-hankkeen strategisena tavoitteena on ollut Mikkelin keskussairaalan aseman turvaaminen 
maakunnan 24/7 päivystyssairaalana. Kuuman sairaalan kokonaisuus pitää sisällään 
erityispalvelujen kuumimman ytimen: ensihoidon, monitoimijapäivystyksen, kotisairaalan, 
tehohoidon ja vaativan valvonnan sekä leikkaustoiminnan tukipalveluineen.  
 
 

 
Kuva 1. Yleiskuva uudistuvasta sairaala-alueesta. U-osan kahteen uudiskerrokseen päivystyksen 
yläpuolelle tulevat sijoittumaan tehovalvonta ja leikkausosasto. Mannerheimintien puoleisessa 
laajennusosassa ovat ambulanssihallit ja sosiaalitilat ensihoidon, päivystyksen ja kotisairaalan 
henkilöstölle. Normaalit synnytykset hoidetaan Perhetalon 3. kerroksen synnytyssaleissa, mutta 
hätätilasynnytyksiä varten leikkausosastolle on suunniteltu sektiosali. Pysäköintitalo yhdistyy 
Kuumaan sairaalan kulkusillalla toisen kerroksen tasolla ja Perhetalo yhdistyy Kuumaan sairaalan 
kulkusillalla kolmannen kerroksen tasolla.  
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Toimintamallityössä korostetaan asiakaskeskeisyyttä, asiakkaalle tuotetun arvon maksimoimista ja 
sujuvaa virtausta (lean-ajattelu). Osaamisen laajentamisen mahdollisuudet tukevat integraatiota, 
kun eri ammattilaiset toimivat yhdessä ja lähellä toisiaan. Henkilöstön hyvinvointia tukee 
mahdollisuus tehdä työtä tarkoituksenmukaisissa ja viihtyisissä tiloissa sekä oman työn näkeminen 
osana laajempaa kokonaisuutta. 
 
 
3.1 Monitoimijapäivystys 
 
Päivystyksessä siirrytään monitoimijapäivystyksen malliin, jonka ytimenä on pyrkimys ohjata avun 
tarvitsija suoraan oikean asiantuntijan luokse. Muuhun kuin sairauksien ja tapaturmien hoidon 
tarpeeseen vastaa tammikuusta 2017 lähtien sosiaali- ja kriisipäivystys, jonka sosiaalityöntekijä 
palvelee 24/7. Työ on tiimityötä terveydenhuollon päivystyksen, mielenterveys- ja 
päihdepäivystyksen sekä lastensuojelun kanssa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakkaat sekä lapsi- 
ja geriatriset potilaat huomioidaan päivystyksessä erityisryhminä.   
 
 

 
Kuva 2. Monitoimijapäivystys kokoaa yhteen terveydenhuollon päivystyksen, mielenterveys- ja 
päihdepäivystyksen, sosiaali- ja kriisipäivystyksen, lastensuojelun päivystyksen sekä väkivaltatyön.  
 

 
Mikkelin keskussairaalassa päivystäviä aloja ovat: yleislääketiede, sisätaudit, pehmytosakirurgia, 
ortopedia ja traumatologia, anestesiologia, gynekologia, pediatria, psykiatria, neurologia, korva-
nenä-kurkkutaudit, suun terveydenhuolto, sosiaalityö ja päihdetyö.  
 
Logistisesti hätätilapotilailla/ambulanssilla tulevilla ja kävellen päivystykseen tulevilla 
avuntarvitsijoilla on omat sisäänkäynnit. Kaikki avun tarvitsijat jaetaan hoidon tai palvelutarpeen 
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perusteella eri kiireellisyysryhmiin (triage). Kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan 
vuodepaikalle varsinaisen päivystyksen tiloihin. Niin kutsuttu nopea linja hoitaa päivystyksen ja 
vastaanottoalueen välimaastossa olevissa vastaanottohuoneissa ne kävelevät avuntarvitsijat, jotka 
eivät vaadi kiireellistä hoitoa. Kuormituksesta riippuen nopea linja toimii hoitaja- tai 
lääkäripainotteisesti.  
 
Päivystyksen kotiin vietäviin palveluihin kuuluu kotisairaalatoiminta, jonka tyypillinen asiakas on 
antibioottihoitoa, kipulääkitystä, nesteytystä, haavan hoitoa tai saattohoitoa saava potilas. 
Kotisairaalapalvelua annetaan henkilön omaan kotiin tai palvelu- ja hoivakotiin. Tavoitteena on 
lisätä kotisairaalatoimintaa koko Essoten alueella ja luoda saumaton yhteistyön malli kotisairaalan 
ja kotiuttamis/jatkohoidon kanssa. Kotisairaalapalvelua toteutetaan osittain yhteistyössä 
ensihoidon kanssa. 
 
Päivystyksen kokonaisuudessa toimii Ensineuvo-puhelinpalvelu vuoden 2017 alusta alkaen. 
Ensineuvon uutta toimintamallia kehitetään osana Mikkelin hyvinvointikeskuksen ja koko Essoten 
palveluohjausta. Ensineuvon nykyinen toiminta sisältää Mikkelin alueen lääkäri- ja 
hoitajavastaanottojen hoidontarpeen arvioinnin ja ajanvarauksen sekä koko Essoten väestön 
yleisen ohjauksen ja palveluneuvonnan. Virka-ajalla Ensineuvossa tehdään lisäksi Mikkelin 
keskussairaalan monitoimijapäivystyksen hoidon tarpeen arviointia. Ilta- ja yöaikaan puhelimessa 
tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin tekee Mikkelin keskussairaalan päivystys, toistaiseksi vielä 
erillisessä päivystysnumerossa. Vuonna 2015 Ensineuvo hoiti n. 108 000 puhelua.  
 
 
3.2 Sosiaali- ja kriisipäivystys osana monitoimijapäivystystä 
 
Monitoimijapäivystykseen kuuluu terveydenhuollollisen päivystyksen lisäksi mielenterveys- ja 
päihdepäivystys, lastensuojelun päivystys, Viola - Väkivallasta vapaaksi ry:n väkivaltatyö sekä 
Suomen mielenterveysseuran Mikkelin kriisikeskuksen kriisityö. Sosiaali- ja kriisipäivystys tekee 
saumatonta yhteistyötä terveyssosiaalityöntekijän kanssa. Sosiaalipäivystystä tuotetaan erillisellä 
sopimuksella Pieksämäelle, Rantasalmelle ja Sulkavalle.  

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävät ovat 

 kiireellisten yhteydenottojen vastaanottaminen ja kiireellisen palvelutarpeen 
arviointi 

 kiireellisten sosiaalityön ja kriisitilanteiden hoitaminen ja jatkopalvelun 
varmistaminen 

 suuronnettomuusvalmius ja psykososiaalisen tuen koordinointi 
 yhteistyö eri viranomaisten kanssa 
 käytännön toimintatapojen kehittäminen 

 
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen ydintoimintaa ovat lähisuhdeväkivaltatilanteet, ilman hoitoa ja 
huolenpitoa jääneen lapsen suojelu, vanhempien kykenemättömyyden tilanteet sekä akuutit 
kriisitilanteet. Virka-aikana sosiaali- ja kriisipäivystys toimii lähipalveluissa toimivien työntekijöiden 
konsulttina sosiaalityön erityiskysymyksissä. Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee 24/7 periaatteella 
siten, että klo 7.30–22.00 (pe ja la 24.00) päivystyksessä on aina paikalla sosiaalityöntekijä 
(aktiivipäivystys). Sosiaalityöntekijä siirtyy takapäivystäjäksi yön ajaksi. Takapäivystäjällä on 
käytössä puhelimen lisäksi VIRVE eli viranomaisverkon radiopäätelaite.  
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Asiakkaalla on aina suora yhteydenottomahdollisuus sosiaali- ja kriisipäivystykseen soittamalla 
puhelinnumeroon tai käymällä monitoimijapäivystyksessä. Kaikki yhteydenotot (asiakkaat ja 
viranomaiset) tapahtuvat yhden puhelinnumeron periaatteella. Uudessa mallissa keskitetään 
päivystyksellinen työ ja rauhoitetaan ei-päivystyksellistä työtä lähipalveluissa. Tarkoitus on myös 
vähentää palvelun saantiin liittyvää porrastusta niin asiakkaille kuin yhteistyökumppaneille. 
Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä toimii viisi sosiaalityöntekijää.  

 
 
3.3 Ensihoito  
 
Ensihoidolle rakennetaan Kuumaan sairaalan ensimmäiseen kerrokseen tilat henkilöstölle, tilanne- 
ja johtokeskukselle sekä ensihoitoyksikölle. Ensihoitoyksiköiden pesuhalli toimii tarvittaessa myös 
CBRNE-potilaiden dekontaminaatio- eli puhdistustilana. CBRNE tulee englanninkielisistä sanoista 
chemical (kemiallinen), biological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydinsäteily) ja 
explosives (räjähteet). Ensihoidolla on nykyisin käytössään vuokratilat Etelä-Savon 
pelastuslaitoksen Mikkelin paloasemalla (Jääkärinkatu 16). Mikkelin paloasemalla on ensihoidon 
päivystysvuorossa vuorokauden ajasta riippuen keskimäärin 7 ensihoidon työntekijää. 
Tulevaisuudessakin nykyisiin paloaseman tiloihin on tarvetta sijoittaa osa ensihoitoyksiköistä. 
Ensihoidon tilojen rakentaminen Kuumaan sairaalaan vapauttaa nykyisistä pelastuslaitoksen 
tiloista osan muuhun käyttöön ja samalla hajauttaa ensihoidon resursseja vastaamaan alueen 
tarvetta. Kuumaan sairaalaan sijoitettava ensihoidon asemapaikka on kolmas asemapaikka 
Ristiinan ja Jääkärinkadun lisäksi.  
 
Ensihoidon toimenkuva muuttuu niin, että ensihoito suorittaa potilaan nopean siirron 
mahdollisimman pitkälle sairaalan sisään (ambulanssitriage). Helikopterikentän valmistuttua 
Sairaalaparkin katolle voidaan helikopteritoimintaa hyödyntää kiireellisten potilaiden siirrossa. 
Helikopterin laskeutumispaikalta pääsee Kuumaan sairaalaan yhdyskäytävää pitkin 
Mannerheimintien ylitse suoraan tehovalvonnan tiloihin. Myös helikopterilla tapahtuvat 
siirtokuljetukset lähtevät yleensä tehovalvonnan tiloista. 
 
Ensihoito on tärkeä osa terveydenhuoltoa, joten sen tuominen päivystyksen ja 
kotisairaalatoiminnan yhteyteen on tarkoituksenmukaista. Yhteiset tauko- ja toimistotilat 
edistävät entisestään tiivistä yhteistyötä.  
 
 
3.4 Tehovalvonta 
 
Kuuman sairaalan Tehovalvontaan keskitetään aiemmin erillisissä yksiköissä eri puolilla sairaalaa 
hoidetut tehohoidon, sydänvalvonnan ja vaativan neurologisen valvonnan potilaat. Tehovalvonnan 
potilailla on vakavia tai henkeä uhkaavia yhden tai useamman elintoiminnon häiriöitä, joita 
hoidetaan lääkkeellisesti, elintoimintoja tukevilla laitteilla tai erilaisin toimenpitein.  
 
Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset ja pallolaajennukset sekä tahdistimien laitot on tähän asti 
tehty radiologian yksikössä ja toimenpidettä edeltävä valmistelu ja toimenpiteen jälkihoito on 
pääasiassa tapahtunut sydänvalvonnassa. Tehovalvonnan yhteyteen rakennettavan 
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sydänkuvaussalin myötä sydänangiopotilaiden hoito tapahtuu kokonaisuudessaan 
tehovalvontayksikössä (volyymi n. 1000 toimenpidettä vuodessa).  
 
Vaativaa hoitoa tarvitsevien eristyspotilaiden hoito voidaan niin ikään keskittää tehovalvonnan 
kahdelle potilaspaikalle. Myös nämä eristyspaikat ovat aiemmin sijainneet eri puolilla sairaalaa. 
Tehovalvonta toimii lisäksi päivystysaikaisena leikkauspotilaiden heräämönä.  
 

 
Kuva 3. Tehovalvontaan U-osan 2. kerrokseen keskitettävät toiminnot ovat tällä hetkellä hajallaan 
eri puolilla sairaalaa. 
 
Potilaat tulevat tehovalvontaan suoraan joko päivystyksestä, leikkaussalista tai sydänkuvaussalista. 
Tehovalvonnan sijainti ensihoidon, monitoimijapäivystyksen ja leikkausosaston läheisyydessä 
mahdollistaa potilaiden viiveettömät siirrot. Uudet, nykyvaatimusten mukaisesti varustetut tilat 
lisäävät myös potilasturvallisuutta. 
 
Vaativan hoidon keskittäminen yhteen yksikköön mahdollistaa kustannustehokkaan tila- ja 
henkilöstöresurssin käytön, koska aiempien pienten yksiköiden suuri kuormitusvaihtelu tasaantuu 
suuremmassa yksikössä.  Anestesialääkärin, kardiologin ja neurologin työskentely samassa 
yksikössä mahdollistaa aiempaa paremmin eri erikoisalojen konsultoinnit ja yhteistyön potilaan 
hoidossa. Tehovalvonta on hallinnollisesti saman johdon alla ja hoitohenkilökuntaa koulutetaan 
työskentelemään vaativuustasoltaan erilaisten potilaiden hoidossa. Tehovalvonnalla ei ole 
varsinaisesti ikärajaa, mutta lasten pidempikestoinen tehohoito on yleisesti keskitetty 
yliopistosairaaloihin. 
 
Uuteen tehovalvontaan ei perusteta uusia potilaspaikkoja vaan kaikki vaativan hoidon paikat 
kootaan yhteen; nykyinen seitsemänpaikkainen teho-osasto ja 11-paikkainen yhdistetty 
sydänvalvonta ja neurologinen valvonta yhdistyvät 16–18-paikkaiseksi tehovalvonnaksi, jossa on 
myös sydänkuvaustila.  
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3.5 Leikkausosasto 
 
Mikkelin keskussairaalan leikkausosasto antaa anestesia- ja leikkauspalveluita koko Essoten alueen 
asukkaille ja lisäksi osastolla leikataan sopimuksesta joidenkin lähikuntien ja kaupunkien asukkaita. 
Uuteen leikkausyksikköön rakennetaan 10 leikkaussalia, joka vastaa nykyisin käytettävää 
salimäärää. Salien lukumäärä perustuu sille olettamukselle, että leikkauksia tehdään vuodessa 
sama määrä kuin nykyisinkin eli noin 6000 kpl.  
 
Nykyiset leikkaussalit ovat valmistuneet 30 vuotta sitten, eivätkä enää täytä nykyaikaisen 
leikkaussalin vaatimuksia. Salit ovat kuluneita, ahtaita ja vaikeuttavat nykyaikaisen teknologian 
käyttöä, ja leikkaussalien sähkökapasiteetti on maksimaalisesti käytössä jo nyt. Jo viisi vuotta 
sitten entinen päiväkirurginen osasto ja leikkaus- ja anestesiaosasto yhdistettiin hallinnollisesti 
yhdeksi leikkausosastoksi, mutta fyysisesti tilat ovat tällä hetkellä kahdessa eri paikassa, mikä lisää 
tarvittavan välineistön ja varastojen määrää sekä vaikeuttaa henkilökunnan joustavaa käyttöä.  
 

 
Kuva 4. Leikkausosaston nykyiset tilat: valmistelutilat B-osalla, 2. vaiheen heräämö ja kolme 
leikkaussalia G-osalla, 1. vaiheen heräämö G- ja HK-osien välissä ja 8 leikkaussalia tukitiloineen HK-
osalla.  
 
Tiivis yhteistyö vuodesta 2013 toimineen hoitologistiikan kanssa on parantanut välineiden ja 
tarvikkeiden tarkoituksenmukaista hankintaa ja hallintaa sekä vapauttanut hoitajien työaikaa 
varsinaiseen hoitotyöhön. Nykyisin leikkaustiimien käyttöaste onkin yli 64 %, joka on kansallisessa 
kokoluokkamme sairaaloiden vertailussa reilusti yli keskitason. Tiimien käyttöaste kuvaa tehokasta 
saliajan ja henkilöstöresurssin käyttöä. Jatkossakin hoitologistiikan kehittäminen siihen tarvittavine 
tiloineen tulee olemaan oleellinen osa leikkausosaston toimintaa.  
 
Yli 90 % potilaista saapuu sairaalaan leikkauspäivän aamuna ja leikatuista n. 40 % kotiutuu samana 
päivänä, mikä vaatii toimivat valmistelu-, heräämö- ja kotiutustilat. Heräämössä tehdään myös 
anestesiologisia toimenpiteitä ja annetaan psykiatrian potilaille sähköhoitoja (n. 2000 
toimenpidettä vuodessa). Uusien heräämötilojen, potilaiden valmistelu- ja odotustilojen sekä 
hoidonvaraajien tilojen toiminnallinen suunnittelu alkaa keväällä 2017 ja rakentaminen nykyisen 
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leikkausyksikön tiloihin alkaa 2019. Nykyisiä heräämö- ja valmistelutiloja voidaan käyttää 
rakentamisen aikana.  
 

 
Kuva 5. Uusi leikkausosasto. Heräämö-, odotus- ja valmistelutilat sijoittuvat HK-osalle ja 
leikkaussalit tukitiloineen U-osalle. 
 
Leikkausyksikön hoitohenkilöstön toimenkuva on laaja; hoidonvaraus, leikkausvalmistelut, 
anestesia- tai leikkaushoitajan tehtävät salissa, heräämöhoito ja kotiuttaminen. Hoito- ja 
tukipalveluhenkilöstön lisäksi leikkausosastolla työskentelee kirurgeja, anestesialääkäreitä ja 
erikoistuvia lääkäreitä. Anestesiapalveluita annetaan myös röntgenosaston, endoskopian, 
päivystyksen ja synnytyssalin asiakkaille ja potilaille. 
 
Leikkausyksikön toimintamalli jatkuu seuraavat vuodet lähes ennallaan, sillä hoitoprosessien 
muutokset on vasta hiljattain toteutettu. Mahdolliset muutokset tulevat ajankohtaisiksi 
valtakunnallisten päätösten ja yhteistyöalueen sisäisen työnjaon selvittyä. Nykyaikaisten leikkaus- 
ja heräämötilojen saaminen mahdollistaa alueen asukkaiden ensiluokkaisen leikkaushoidon 
järjestämisen. Tilat ovat muuntojoustavat suhteessa leikkausmäärien ja -tyyppien muutoksiin 
tulevaisuudessa.  
 
 
3.6 Silmätautien yksikkö 
 
Silmätautien yksikössä hoidetaan lääkärin lähetteellä ajanvarauksen kautta tulevat potilaat sekä 
päivystyslähetteellä päiväaikaan sairaalaan tulevat akuutit silmäpotilaat. Silmäpotilaiden 
ikäjakauma kattaa koko elämänkaaren keskosista vanhuksiin. Silmätautien yksikön toiminta 
jakautuu poliklinikka- ja tutkimustoimintaan sekä päiväkirurgiseen leikkaustoimintaan. 
Poliklinikkatoiminta on ajanvaraus- ja päivystysvastaanottoa, johon liittyy aina erilaisia 
tutkimuksia. Työ on lääkäri-hoitaja -työparityöskentelyä.  
 
Valtaosa operatiivisesta toiminnasta on päiväkirurgista kaihileikkaustoimintaa, jossa toteutuu 
hoitotakuun edellyttämä alle puolen vuoden hoitoon pääsyaika. Kaihin lisäksi yksikössä tehdään 
myös silmänpaineen alennus- ja karsastusleikkauksia sekä paikallispuudutuksessa tehtäviä, 
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silmäluomiin kohdentuvia toimenpiteitä sekä silmän sisäisiä injektiota ja laserointia. Leikkaussalin 
yhteydessä on potilaiden tarkkailutilat. 
 
P-kerroksessa sijaitsevan silmäyksikön tilat on rakennettu vuonna 2006, joten tilat ovat vielä 
hyväkuntoiset. Kuuman sairaalan rakentamisen yhteydessä silmäyksikön tiloissa tehdään 
muutoksia silmäyksikön toimenpidehuoneeseen ja tarkkailutiloihin. Silmäyksikön ja apteekin 
yhteinen taukotila muutetaan toiseen paikkaan ja nykyisen taukohuoneen paikalle rakennetaan 
uusi siivouskeskus, joka palvelee koko Kuumaa sairaalaa. Lisäksi silmäyksikön sisäänkäynnille 
rakennetaan uusi ulkoporras ja esteetön luiska. 
 
 
3.7 Kotiin vietävät palvelut 
 
Kuuman sairaalan kotiin vietäviin palveluihin kuuluu kotisairaalatoiminta, jota kotisairaalan 
henkilökunta toteuttaa osittain yhteistyössä ensihoidon kanssa. Lisäksi monitoimijapäivystyksen 
sosiaali- ja kriisipäivystys sekä lastensuojelun päivystys ovat jalkautuvaa toimintaa.  
 

 
 

4. KUUMAN SAIRAALAN TILAOHJELMA 
 
Kuuman sairaalan tilaohjelman laajuus on 7520 m2 jakautuen seuraavasti: 
 

 P   kerros: 829 m2 
1. kerros:  2027 m2 
2. kerros: 1992,5 m2 
3. kerros:  1528,5 m2 
4. kerros: 1143 m2 

 
Tarkempi tilaohjelma on liitteenä. Tilasuunnitelman toimivuutta tullaa vielä kertaalleen, ennen 
rakentamisen aloittamista, testaamaan käyttäjien kanssa 1:1 3-D virtuaaliympäristössä. ESPER on 
kilpailuttanut 3D-teknologian toimittajan ja päätös hankinnasta tehdään tammikuun aikana.  
 
ESPER-hankkeen tilasuunnittelun lähtökohtana on tilojen toimintaa tukeva rooli. Uusien tilojen ja 
kulkuväylien tulee olla riittävän väljiä, tilojen tulee mahdollistaa nykyaikainen talotekniikka ja 
tietojärjestelmät sekä tilojen opastuksen tulee olla toimiva. Kuuman sairaalan tilasuunnittelussa 
tilojen muuntojoustavuus on erityisen tärkeää, koska toimintaympäristön sote-muutoksesta 
johtuen tulevaisuuden suoritevolyymeista ja tilatarpeista ei voida olla yksiselitteisen varmoja.  
 
Rakennusteknisesti U-rakennusta laajennetaan samalla periaatteella kuin sen nykyiset tilat tehtiin 
vuosina 2005 - 2006 eli kukin kerros on LVIS-tekniikaltaan itsenäinen. Tällöin jatkossa voidaan 
missä tahansa kerroksessa tehdä muutoksia muiden kerrosten kärsimättä kohtuuttomasti. 
 
ESPER-hankkeen tilasuunnittelua ovat ohjanneet seuraavat jo hankesuunnitelmavaiheessa 
asetetut linjaukset: 
 

1. Suunnittelun lähtökohta on asiakaslähtöinen toiminta.  
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2. Tilasuunnittelu pohjaa soten hallinnolliseen ja toiminnalliseen integraatioon.  
3. Tilasuunnittelu tukee sote-integraatiota ja mahdollistaa asiakkaan hyvän palvelun ja 

sujuvan palvelupolun.  
4. Tulevaisuuden tilat edistävät asiakkaiden hyvinvointia, paranemista ja 

kuntoutumista (sis. omaisten osallistumisen hoitoon) sekä henkilökunnan 
viihtyvyyttä ja työssä jaksamista.  

5. Hankkeessa tavoitellaan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta  
6. Tilatarpeen määrittelyä ohjaa tieto ja suoriteluvut.  
7. Standardoidut tilatyypit mahdollistavat tilojen yhteiskäytön, tilojen 

monikäyttöisyyden ja muuntojoustavuuden.  
8. Tilasuunnittelussa varaudutaan avohoidon kasvuun.  
9. Avopalvelutilojen suunnittelussa lähtökohtana on klo 8-18 aukiolo.  
10. Moderni teknologia, edistyksellinen ICT-järjestelmä ja hyvä logistiikka tukevat 

toimintaa uusissa tiloissa.  
11. Tilasuunnittelussa huomioidaan sähköisen asioinnin ensisijaisuus ja kasvava 

merkitys.  
12. Tilasuunnittelussa tavoitellaan energiatehokkuutta ja pienempää hiilijalanjälkeä.  

 
 
Tehtyjen linjausten mukaan tilat suunnitellaan yhteiskäyttöisiksi. Henkilöstön näkökulmasta 
katsottuna yhteiskäyttöisyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että päivystyksen, ensihoidon ja 
kotisairaalan henkilöstö käyttää samoja taukotiloja tai sitä, että luovutaan nimetyistä 
henkilökohtaisista työhuoneista. Asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta yhteiskäyttöisyys 
tarkoittaa mm. sitä, että päivystyksen tiloissa hoidetaan myös muita kuin somaattisesti sairaita 
henkilöitä tai että tehovalvonnassa hoidetaan päivystysaikana myös heräämön potilaita.  
 
Muita linjauksia ovat toimivan ja tarkoituksenmukaisen hoitologistiikan ja muiden tukipalveluiden 
suunnittelu toiminnan tueksi, tilojen turvallisuus sekä sairaalahygienian huomioiminen 
suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa. Sisustus- ja akustiikkasuunnittelulla sekä taiteella tiloihin 
pyritään luomaan rauhallinen äänimaailma sekä hyvinvointia ja paranemista edistävä visuaalinen 
ilme.  
 
Koska leikkaussalit ovat sairaalan kalleinta tilaa, tehtiin salien määrästä tarkempi simulaatio Delfoi 
Oy:n toteuttamana syksyllä 2015. Leikkaussalien määrää analysoitiin leikkausyksikön määrittämän 
toimintamallin ja suoritetilastojen perusteella. Analyysissa huomioitiin myös leikkausten 
aikataulutus sekä leikkausta edeltävät ja sitä välittömästi seuraavat prosessivaiheet leikkauspäivän 
aikana. Simulaatiolla varmistettiin leikkaussalien sekä leikkausta edeltävien valmistelutilojen ja 
leikkausten jälkeisten heräämö- ja kotiuttamistilojen tarpeet.  
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Kuva 6. Kuva leikkaussalien, valmistelutilojen ja heräämön tilanteesta tiettynä ajankohtana. 
Vihreä tarkoittaa, että tila on tyhjänä ja punainen, että tilassa on potilas. Leikkauksien kestotiedot 
perustuvat leikkaussalijärjestelmästä haettuihin todellisiin aikaleimoihin.  
 
Simulaatiossa tutkittiin myös suunnitellun (elektiivisen) leikkausohjelman tiivistämistä ja 
iltapäivien leikkaustoiminnan tehostamista. Tuloksena oli, että mikäli päivystysleikkaukset 
aloitettaisiin systemaattisesti virka-aikana, vaikka niiden otaksuttaisiin venyvän jonkin verran 
virka-ajan ulkopuolelle (enintään 1 tunti), saataisiin mallinnuksen perusteella virka-aikana tehtyä 
128 päivystysleikkausta nykyistä enemmän (on reilu 2 % koko leikkausvolyymista).  
Simuloinnin tuloksena leikkaussalien määräksi arvioitiin 8-12 salia (ks. kuva ss.) riippuen mm. 
seuraavista tekijöistä: mitä ja kuinka paljon Mikkelissä leikataan, miten leikkaus- ja 
hoitomenetelmät kehittyvät ja onko koko ajan käytössä tyhjä sali kiireellisiä leikkauksia varten.  
 
Kuuman sairaalan urakoitsijoiden kilpailuttamiseen lähdettiin syyskuussa 2016 sillä tiedolla, että 
uuteen leikkausyksikköön rakennetaan kymmenen salia, mutta vain kahdeksan salia varustellaan 
ja kahden salin varustaminen jätettiin optioksi. Joulukuussa 2016, kun oli saatu lisävarmuutta siitä, 
että Mikkeli ei menetä volyymileikkauksia, päätettiin rakentaa ja varustaa kaikki kymmenen 
leikkaussalia. Mikäli leikkausmäärät Mikkelissä kasvaisivat nykyisestä, on aikataulullisesti vielä 
mahdollista suunnitella lisäsaleja nykyisen leikkausyksikön paikalle HK-rakennukseen.   
 
Etelä-Savon maakuntaliiton NHG:ltä tilaama selvitys 2017 “Sairaalahoidon palvelurakenne ja 
profilointi” tukee ajatusta, että leikkausvolyymit pysyvät maakunnassa nykyisellään. Vaikka 
maakunnan väestö vähenee, se vanhenee muuta maata nopeammin, minkä seurauksena 
toimenpiteiden tarve kasvaa. Selvityksen tavoitteena on ollut määrittää Mikkelin ja Savonlinnan 
sairaaloiden välinen työnjako ja profiloituminen tulevaisuudessa. Loppuraportin luonnoksessa 
(13.1.2017) esitetään, että hoitoketjujen yhtenäistämisessä kannattaa ensi vaiheessa keskittyä 
niihin potilasryhmiin, joiden hoidon keskittämisestä mahdollisesti säädetään ministeritasolla: 
raskas ortopedia (tekonivel- ja selkäkirurgia), raskas traumakirurgia ja syöpäleikkaukset.  
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Kuva 7. Leikkaussalien simulaation tulokset 4.2.2016. 

 
 
5. KUUMAN SAIRAALAN TOIMINTA ja TOIMINNAN 
SEURANTA 

 

Essote-organisaatiossa Kuuman sairaalan toiminnot sijoittuvat terveyspalveluiden 
vastuualueeseen, jonka johtajana toimii Jarmo J. Koski. Kuuman sairaalan ensimmäisen kerroksen 
päivystyspalveluista vastaavat ylilääkäri Santeri Seppälä ja ylihoitaja Salli Koiramäki, toisen 
kerroksen tehovalvonnasta sekä kolmannen kerroksen leikkaustoiminnasta ylilääkäri Heikki Laine 
ja ylihoitaja Pirjo Löytty. Silmäyksikön ja apteekin toiminnasta vastaavat ylilääkäri Hans Gärdström 
ja ylihoitaja Heidi Häkkinen.  
 
Kuuman sairaalan palvelut ovat erikoissairaanhoidon palveluja, jotka Essote-kuntayhtymä tuottaa 
yhdeksälle kunnalle (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, 
Puumala ja Joroinen).  
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Kuva 8. Essoten Terveyspalvelujen organisaatiokaavio 1.1.2017 alkaen. 
 

 
Kuuman sairaalan toiminnallista suunnittelua on tehty tilasuunnittelun pohjaksi 
hankesuunnitelmavaiheesta (2014-2015) lähtien. Koska Essote on virallisesti aloittanut  ja uudet 
esimiehet ovat ottaneet paikkansa vasta tammikuussa 2017, pääsee toiminnallinen suunnittelu 
toden teolla käyntiin. Johdon valintojen jälkeen syksyllä 2016 on kuitenkin pyritty varmistamaan 
se, että 2016 kesällä lukkoon lyödyn tilaohjelman kanssa voidaan edetä rakentamiseen. 
 

Essote kuntayhtymän perustamissuunnitelmassa (6. luku) linjataan, että kuntayhtymän 
toiminnassa tavoitellaan mm.  

1. arvoa tuottavaa sote-integraatiota  
2. palvelurakenteen muuttumista avohoitopainotteiseksi ja ennaltaehkäiseväksi 
3. matalan kynnyksen palvelujen lisäämistä 
4. palveluohjauksen ottamista mukaan kaikessa toiminnassa 
5. kehittävää työotetta.  
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teho-

osasto 
valvonta-

osasto 
päivystys 

leikkausos
asto 

ensihoito yhteensä 

henkilöstön 
määrä 

27 20 57 68 128 300 

käynnit/toimenpiteet
/hoitopäivät/ 

hälytykset 
1260 2620 

46 900 
POS: 5100 

5870 23 150 84 900 

Taulukko 1. Kuuman sairaalan keskeisiä tunnuslukuja v. 2016  

 
Kotisairaalassa oli vuonna 2015 asiakkaita 1064 ja käyntejä yhteensä 7636. Asiakkaiden hoitoaika 
oli 1 - 135 vuorokautta, keskimääräisen hoitoajan ollessa 6 vuorokautta. 
 
Kuuman sairaalan henkilöstöresurssin näkökulmasta keskeistä on teho-osaston ja valvontayksikön 
integroituminen, joka edesauttaa tehokkaampaa resurssien käyttöä. Osaamisen kehittämisellä 
varmistetaan erityisosaamisen säilyminen sekä jatkossa myös osaamispohjan laajentaminen, 
jolloin henkilöstön sijoittelusta tulee joustavampaa. Sote-palvelutuotantoalueen 
henkilöstötyöryhmä laatii henkilöstösuunnitelmaa koko tuotantoalueelle. 
 
Arvio Kuuman sairaalan toimintakuluista oli vuonna 2016 yhteensä noin 30 milj.€, mikä on lähellä 
Kuuman sairaalan 1. vaiheen rakentamiskustannuksia.  
 
Kuuman sairaalan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja laatua mitataan useilla eri mittareilla, jotka 
vaihtelevat yksiköistä riippuen. Päivystyksen ja kirurgian käytössä on Nordic Healthcare Groupin 
benchmarking, joka antaa tieteellisiin artikkeleihin ja vertailutietoon perustuvaa sparrausta 
palveluiden tuottavuuden, prosessien ja laadun kehittämiseksi. Päivystyksessä vertailutiedon 
avulla voidaan ymmärtää, miten eri osatekijät vaikuttavat kokonaisprosessiin. Seurattavia tietoja 
ovat esimerkiksi käyntien määrä ja kustannukset, potilaiden läpimenoaika ja yksikön hukka-aika 
(aika ilmoittautumisesta hoitaja-/ lääkärikontaktiin ja aika hoidon lopettamisesta poistumiseen), 
prosessisiirrot (jotka mittaavat triagen onnistumista) sekä päivystysosaston hoitojaksot.  

Kirurgian benchmarking mittaa ja arvioi vuodeosastojen tuottavuutta, hoitoaikoja, hoitoketjujen 
sujuvuutta sekä hoitotyön resurssointia. Alla olevassa taulukossa on esimerkki päivystyksen 
bencmarking seurannasta. 
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Taulukko 2. Esimerkki Nordic Healthcare Groupin toteuttamasta päivystyksen 
vertaiskehittämisestä vuodelta 2016.  Kehittämisessä tutkittiin useita keskeisiä tunnuslukuja, 
joiden perusteella voidaan huomata kuntayhtymän päivystyksen parantaneen tulostaan 
useimmilla osa-alueilla.  
 
Leikkaus- ja teho-osastolla on käytössä Tiedon BM OR ja BM ICU. Leikkaustoiminnan osalta 
seurataan esimerkiksi leikkaussalien käyttöastetta, leikkaustiimien käyttöastetta ja toimenpiteiden 
määrää. Tehohoidon osalta tarkastelussa ovat muun muassa sairaalakuolleisuus ja SRM (vakioitu 
kuolleisuus eli todetun ja laskennallisen kuolleisuuden suhde). Lisäksi leikkaustoiminnassa 
seurataan hoitotakuun toteutumista ja toimenpiteen jälkeisten infektioiden esiintymistä. 
Rutiinikäytössä on myös tekonivelkirurgian kansallinen implanttirekisteri, jonka avulla seurataan 
tekonivelleikkausten komplikaatiota.  
 
Silmäyksikössä seurataan hoitotakuun toteutumista, odotusaikaa sekä toimenpiteiden jälkeisiä 
infektioita. Valvonnassa seurataan hoitopäiviä, päättyneitä hoitojaksoja ja potilasmääriä. 
Ensihoidossa toiminnan kehittämisen apuna käytetään muun muassa palveluiden saatavuutta, 
tehtäväkiireellisyysluokkia, hälytyksiä, potilasmääriä sekä hälytyksen aiheuttaneita syitä / 
tapahtumia.  

Terveyspalvelujen vastuualueen toiminnallisissa tavoitteissa määritellään, että terveyspalveluissa 
tuottavuutta seurataan episodi-potilasryhmitys (EPR) -mittauksilla ja että toiminnan 
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vaikuttavuutta ja terveyshyödyn aikaansaamista aletaan seuraamaan 15-D vaikuttavuusmittarilla. 
15-D mittarilla asiakas itse arvioi elämänlaatuaan esimerkiksi toimenpiteen jälkeen. Mittari 
soveltuu toimenpiteiden vaikuttavuuden ja toiminnan kustannustehokkuuden arviointiin. 
 
 
 

6. KUUMAN SAIRAALAN TUKIPALVELUT 
 
Kuuman sairaalan toiminnan kannalta keskeinen tukipalvelu on välinehuolto. EP-Logisticsilta 
tilattiin syksyllä 2016 selvitys välinehuollon sijainnista suhteessa uuteen leikkausosastoon. 
Selvityksen johtopäätöksissä todettiin, että välinehuollon laajentaminen nykyisessä paikassaan HK-
osan P-kerroksessa palvelee hyvin sekä kuumaa sairaalaa että muita kampuksen yksiköitä eikä 
siirtomatkojen pidentymisellä ole merkittävää vaikutusta työhön kuluvaan aikaan.  
 

 
Kuva 9. Tavaralogistiikka välinehuollon ja leikkausosaston välillä. Puhtaat välineet tuodaan sinisen 
nuolen mukaisesti hissillä suoraan välinehuollosta steriiliin varastoon, josta ne viedään 
leikkaussaleihin. Likaiset välineet viedään punaisen nuolen mukaisesti leikkaussalista hissillä 
välinehuoltoon huollettavaksi. (Kuva: Petri Niemi, EP-Logistics, Välinehuollon ja henkilöliikenteen 
logistiikkasuunnittelu - loppuraportti) .  
 
Jäte- ja siivoushuoneet on sijoitettu kaikissa kerroksissa hissien lähelle, jotta kuljetus- ja 
siirtymämatkat pysyvät lyhyinä. Kokonaisuudessaan hyvinvointikeskuksen tukipalvelut (tekniikka ja 
lääkintätekniikka, materiaaliyksikkö, välinehuolto, ravinto- ja siivouspalvelut) tuottavat palveluita 
Kuumaan sairaalaan kuten ennenkin ja toimintaa kehitetään vastaamaan muuttuvan kliinisen 
toiminnan tarpeita. 
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7. PALVELUOHJAUS  
 
Palveluohjauksella tarkoitetaan monikanavaista asiakasvirran hallintaa, jonka tavoitteena on 
sujuvoittaa palvelujen kohdentumista asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Palveluohjauksella pyritään 
sovittamaan eri palvelut yhteen ja varmistamaan tarvittavien palvelujen saavutettavuus ja 
saatavuus. Palveluohjaus tukee asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisimman palvelun käyttöä 
sekä asiointiin liittyvää valinnanvapautta. Palveluohjaus on koordinoitua moniammatillista 
yhteistyötä, joka vahvistaa asiakkaan omatoimisuutta ja osallisuutta. Palveluohjaus on 
monitoimijuutta ja eri ammattilaisten ja asiakkaiden keskinäistä vuoropuhelua. 
 
Keskeisenä palveluohjauksen tehtävänä on asiakkaan hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnin tuki, 
asiakkaan asiointiprosessin edistäminen ja asiakkaan eteenpäin ohjaus niissä tilanteissa, joissa 
asiakas ei tiedä, miten toimia. Palveluohjauksen tavoitteena on vähentää hallitsematonta 
palvelujen käyttöä. 
 
Puhelinpalvelu 

Kuuman sairaalan palveluohjauksen ytimessä on puhelinneuvonnan/Ensineuvon toiminnan 
kehittäminen. Tavoitteena on luoda alueelle valikko-ohjauksella toimiva yhden numeron 
järjestelmä. Puhelinneuvonnan haasteena on välttämättömyys poimia kiireelliset puhelut 
kiireettömien soittojen seasta. Hyvinvointikeskuksen puhelintekniikan uusiminen tulee 
mahdollistamaan uusien toimintatapojen käyttöönoton.  
 
Ruuhka-aikojen lisäresursointi on mahdollista kun henkilöstöä käytetään joustavasti päivystys- ja 
vastaanottoalueella. Lähiajan kehittämistavoitteena on ottaa käyttöön sähköinen 
yhteydenottolomake ja ohjata nettiä käyttäviä asiakkaita soittamisen sijaan sähköiseen palveluun. 
Puolikiireellisissä asioissa asiakkaita ohjataan käyttämään takaisinsoittomahdollisuutta, mikä 
tarkoittaa, että asiakkaan ei tarvitse jonottaa puhelimessa, vaan hänelle soitetaan takaisin. 
Päivystyksessä alkoi loppuvuodesta 2016 pilotti, jossa päivystyksen työntekijä tekee asiakkaalle 
sovitusti päivystyskäyntiä seuraavana päivänä nk. voinninseurantasoiton.  
 
Digitaaliset palvelut ja sähköinen asiointi 
 
Digitaalisten palvelujen kehittämisen tavoitteena on, että sähköinen asiointi on tulevaisuudessa 
ensisijainen tuloväylä sote-palvelujen piiriin Essotessa. Myös yhteydenpito ammattilaisen ja 
asiakkaan välillä tulee tapahtumaan ensisijaisesti sähköisiä asiointikanavia pitkin. Kehittämistyön 
tueksi on kuntayhtymä saanut vuosille 2016 - 2018 EU rahoitteisen Digi-Sote hankkeen, jonka 
puitteissa tehdään mm. kuntayhtymän sähköisen asioinnin strategia.  
 
Terveydenhuollon sähköisten asiointipalvelujen kehittämistyötä on tehty Essoten alueella jo 
pidemmän aikaa. Järjestelmien kehittyminen on lisännyt asiakkaiden ja henkilöstön halukkuutta 
ottaa sähköisiä asiointipalveluja käyttöön. Esimerkiksi sähköisten asiointilomakkeiden 
käyttöönotolla on haluttu mahdollistaa asiointi ajasta ja paikasta riippumatta, asiakkaalle sopivana 
ajankohtana.  
 
Tällä hetkellä käytössä ovat esimerkiksi: 
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 turvallinen viestinvälitys ammattilaisen ja asiakkaan välillä 

 oirelomakkeet, esitietolomakkeet, kutsukirjeet, erilaiset pyyntölomakkeet 

 yhteydenottolomakkeet 

 nettiajanvaraukset sovituille työntekijöille 
 
Sosiaalipalveluiden sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittäminen on käynnistynyt vuoden 
2016 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa tarjotaan asiakkaille sähköinen yhteydenottolomake 
Essoten eri palveluihin. Lisäksi sähköistetään lastenvalvojien asiointiprosessia ajanvarauksen 
osalta. Kehittämisen tavoitteena on tarjota laajat ja monikanavaiset sähköiset sosiaalipalvelut. 
 
SOTE-kioski matalan kynnyksen palveluohjauspaikkana 
 
Yksi tärkeä avaus palveluohjauksen kehittämiseen on Mikkelin hyvinvointikeskuksen pääaulaan 
rakennettava SOTE -kioski, jonka tavoitteena on toimia matalan kynnyksen sote-neuvonnan ja 
ohjaamisen asiointipisteenä Essote-alueen kuntalaisille. SOTE-kioskin työntekijöillä on osaamista 
ohjata ja neuvoa asiakkaille laaja-alaisesti myös yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutarjontaa, 
huomioiden tuleva valinnanvapaus ja palvelusetelijärjestelmän kehittäminen.  
 
Sote-kioski voidaan nähdä tärkeänä palveluohjauksen solmukohtana ennaltaehkäisevien matalan 
kynnyksen neuvonnan ja ohjauksen paikkana kaikille kuntalaisille, mutta samalla myös Kuuman 
sairaalan ammattilaisten “tietopankkina”/”välikätenä” asiakkaan jatko-ohjaamisessa esim. 
kolmannen sektorin vertaistukiryhmien pariin.  
 
Asiakassegmentointi 

 
Kuntayhtymän yksi strateginen tavoite ja iso kehittämiskokonaisuus on räätälöidä yksilölliset 
palvelupaketit asiakkaan tarpeita vastaavasti huomioiden erityisesti paljon palveluja käyttävät 
henkilöt. Toimintatapaa kutsutaan segmentoinniksi. Segmentointi on Terveyspalvelujen 
vastuualueen tärkeimpiä kehittämishankkeita vuonna 2017. Segmentoinnilla tavoitellaan 
paremman palvelun lisäksi myös tuottavuuden nousua. Segmentoinnissa huomioidaan sairauden 
tai sairauksien aiheuttama kuorma ja asiakkaan pärjäämisen voimavarat.  
 

 
8. KUUMAN SAIRAALAN ICT-SUUNNITELMA 
   

Kuuman sairaalan ICT-suunnitelma sisältää monia osa-alueita, joista kukin vaatii onnistuakseen 
ICT:n erikoisosaamista sekä poikkihallinnollisen yhteistyön toimivuutta. ESPER-ICT:n osa-alueet on 
jaettu aliprojekteihin, joista vastaa aliprojektin vastuuhenkilö tiiminsä kanssa. Alla olevat 
kuvaukset kertovat Kuuman sairaalan ICT toiminnasta yleisellä tasolla. ESPER-ICT -projektin vetäjä 
on Teppo Marttila.  Kuuman sairaalan ICT-kustannukset sisältyvät ESPER-investointiin, jossa ICT:lle 
on varattu 2,65milj.€. 
 
Perustietotekniikka ja työasemat 
Kuuman sairaalan toiminnan alkaessa tulee työasemien toiminta olla vakioitu. Vakiointi tarkoittaa, 
että työntekijällä on mahdollisuus käyttää roolinsa mukaisia palveluja toimipisteestä riippumatta. 
Lisäksi VRK (Väestörekisterikeskuksen) - toimikortin käyttö kertakirjautumisessa ja henkilön vahva 
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tunnistaminen ovat asioita, jotka tulee olla käytössä. VRK-toimikorttia hyödynnetään 
tietojärjestelmien käytössä, henkilöiden tunnistamisessa ja kulunvalvonnassa. 
Perustietotekniikan yhtenäistämisessä hyvänä lähtökohtana on käyttäjien toimenkuvien ja roolien 
mukaisten tietoteknisten palveluiden yhtenäistäminen. Vakioinnin on ulotuttava kaikkiin 
työasemaympäristön vaiheisiin, kuten hankintaan, ylläpitoon, päivityksiin, korjauksiin ja 
elinkaareen. 
 
Lähtökohtana on, että työasemakohtaisesti arvioidaan tarve korvata normaali työpääte 
virtualisoidulla työpäätteellä. Henkilökunta liikkuu paljon lyhyissä episodeissa Kuumassa 
sairaalassa, minkä vuoksi virtuaaliset työpäätteet tulisi olla käytössä laajasti.  
 
Mobiilityöasemat 
Mobiilityöasemien tarkoituksena on tukea hoitohenkilökunnan liikkuvuutta. Mobiilityöasemat 
voivat olla joko kannettavia tietokoneita, tablet-laitteita tai PDA-laitteita. Mobiilityöasemien 
määrä määräytyy myöhemmin toiminnallisten prosessien määrittelyn myötä. 
 

Huonevarausjärjestelmä 
Kuuman sairaalan vastaanottokäytössä olevat huoneet sijoittuvat päivystyksen yhteyteen ja 
huoneet liitetään huonevarausjärjestelmään, joka on nyt kehitysvaiheessa uudella 
vastaanottoalueella. Huonevarausjärjestelmä nostaa tiedon vastaanottavasta henkilöstä jokaisen 
vastaanottohuoneen ovenpieleen asennettuun ovenpielinäyttöön. Järjestelmää käytetään apuna 
kun suunnitellaan henkilöstön sijoittumista alueelle. Tavoitteena on saada helposti käsitys usean 
eri huoneen varaustilanteesta ja huoneissa työskentelevistä henkilöistä. Järjestelmästä voi myös 
etsiä vapaina olevia vastaanottohuoneita. Huonevarausjärjestelmän avulla pyritään saamaan 
huoneet tehokkaaseen käyttöön vastaanottotyön näkökulmasta. 
 
Tietoliikenne 
Lähiverkon avulla laitteet saavat suoran liitynnän organisaation sisäverkkoon. Koska 
lähiverkkopisteitä on hankala täysin fyysisesti suojata ulkopuolisilta, on verkossa käytössä 
korkeatasoinen pääsynhallinta. Organisaatiossa on yhteneväinen järjestelmä langattoman verkon 
ja etäyhteyksien kanssa. Langaton lähiverkko mahdollistaa liikkuvan työn sekä mobiilipalvelujen 
käytön hyvinvointikeskuksessa. Langatonta lähiverkkoa käytetään kannettavien päätelaitteiden 
lisäksi mm. hälytys- sekä potilaslogistiikan ohjaukseen sekä automaattisiin tilastointi- ja 
raportointitoimintoihin. Langaton tietoliikenneverkko on samojen verkkonimien ja 
salausjärjestelmän piirissä koko organisaatiossa. Langattoman verkon laadun sekä tietoturvan 
valvontaan tulee hankkia järjestelmä, joka mahdollistaa verkkovikojen havainnoinnin, 
murtautumisyritykset yms. häiriöt jo ennen kuin käyttäjät huomaavat muutosta toimintatasossa. 
 
Paikannusjärjestelmä 
Kuumassa sairaalassa helpotetaan henkilökunnan työtä käyttämällä tehokasta hälytys-, 
päällekarkaus ja laitepaikannusjärjestelmää. Paikannusjärjestelmässä pystytään hyödyntämään 
laajempaa käyttöä sairaalatoiminnoissa esim. logistiikan tarpeisiin tai osana toiminnanohjausta 
arvioidaan työn edetessä. 
 
Logistiikanohjausjärjestelmä 
Syksyllä 2016 käyttöönotettu Columna logistiikanohjausjärjestelmä mahdollistaa tehokkaan 
logistiikan kierron Kuumassa sairaalassa. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla voidaan 
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automatisoida toimintoja ja lisätä tuottavuutta lähes kaikissa tukipalveluissa. Järjestelmää 
laajennetaan myös tavaroiden paikantamiseen, minkä odotetaan vähentävän tavaroiden 
etsimiseen käytettävää aikaa ja sujuvoittavan työntekoa. Järjestelmän kautta tehdään keskitetysti 
tukipalvelujen työpyynnöt sähköisesti.  
 
Itseilmoittautuminen ja potilaan opastus 
Itseilmoittautumista kehitetään edelleen osana sähköistä asiointia käyttäjien tarpeiden mukaisesti. 
Itseilmoittautumisjärjestelmän jatkoksi toteutetaan opastamiseen liittyvä sähköinen opastus. 
Sähköinen opastus integroituu perinteiseen opastamiseen ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan 
sähköistä huonevarausjärjestelmää. 
 
Vuoronumerojärjestelmä 
Vuoronumerojärjestelmän avulla asiakas saa vuoronumeron hoidon tai palvelutarpeen arviointiin 
päivystyksen nk. nopean linjan kiirevastaanotolla, joka toimii ilman ajanvarausta. 
Vuoronumerojärjestelmän integroimistarve huonevarausjärjestelmän kanssa arvioidaan 
myöhemmin.  
 
Ruuhkamittari 
Päivystyksen ruuhkamittari on otettu käyttöön tammikuussa 2017. Mittarin avulla päivystykseen 
hakeutuva voi katsoa kotona päivystyksen reaaliaikaisen tilanteen. Ruuhkamittari voidaan kytkeä 
päivystyksessä tai sairaalan muussa tilassa sijaitsevaan infonäyttöön.  
 
Etäpalvelut 
Kuumassa sairaalassa työskentelee erikoisalojen lääkäreitä, hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä, joiden 
työnkuvaan kuuluu tulevaisuudessa enenevässä määrin sähköinen asiointi, etäkonsultointi ja 
etävastaanottotoiminta. Etäpalveluissa käytetään korkealaatuisia AV- laitteiden ja 
esitystekniikoiden järjestelmiä. 
 
Infonäytöt 
Kuumaan sairaalaan sijoitetaan infonäyttöjä asiakkaiden ja potilaiden sekä hoitohenkilökunnan 
tiedottamista varten. Infonäyttöillä näytetään ajankohtaisia tiedotteita ja näyttöjä voidaan käyttää 
myös terveyden edistämiseen liittyviin tietoiskuihin. Infonäyttöjen sisällönhallintaan tarvitaan 
sisällöntuotantojärjestelmä, jonka avulla pystytään näyttämään eri sisältöjä aina 
yksikkökohtaisesti. Infonäyttöjen yksikkökohtainen sisältö tuotetaan yksiköistä käsin. Myös koko 
sairaalaa ja hyvinvointikeskusta koskevat tiedotteet voidaan esittää näissä näytöissä. Infonäytöt 
sijoitetaan toiminnan kannalta sopiviin paikkoihin, kuten odotustiloihin ja henkilökunnan 
taustatiloihin.  
  
Konesali 

Konesali on rakennettu vastaanottoalueen rakentamisen yhteydessä. Konesali palvelee koko 
Essoten tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.  
 
Sähköiset asiointipalvelut 

Sähköisten asiointipalveluiden osalta hyödynnetään olemassa olevia järjestelmiä ja kehitetään 
uusia tapoja asiakkaan sähköiseen asiointiin. Kiinnitetään erityistä huomiota mm. yleisimpien 
päivystyskäynnit aiheuttavien oireiden arviointiin sähköisesti ja päätöksen teon tukeen. 
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9. KUUMAN SAIRAALAN RAKENNUSSUUNNITTELU 
 

Rakennustoimikunta teki päätöksen Kuuman sairaalan suunnittelijoiden valinnasta kilpailutuksen 
perusteella 28.8.2015 ja suunnittelutyö alkoi kesäkuussa 2015. Kuuman sairaalan suunnittelijoiksi 
valittiin: 
 
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: työyhteenliittymä Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy ja 
Arkkitehdit Kontukoski Oy 
Rakennesuunnittelu: Pöyry Finland Oy 
LVIAJ-suunnittelu: Insinööritoimisto Rejlers Oy 
Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Rejlers Oy 
KSL-suunnittelu: Granlund Oy 
Pohjatutkimus- ja Geosuunnittelu: Ramboll Finland Oy 
Puhtaudenhallinnan suunnittelu: TPA Andersson Oy 
Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit suunnittelu Oy 
Ympäristö- ja vihersuunnittelu: Ramboll Finland Oy 
Palotekninen suunnittelu: Ramboll Finland Oy 
 
Sisustussuunnittelu hankittiin erillispäätöksellä Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmaiselta, 
logistiikkasuunnitelma EP-logisticsilta, opastussuunnittelu Avaavalta ja leikkaussalien simulointi 
Delfoilta. ESPER-hankkeen taidekoordinaattorit Heidi Huovinen ja Riitta Moisander ovat yhdessä 
sisustussuunnittelijan kanssa suunnitelleet Kuuman sairaalan taidekokonaisuutta.  
 
 
9.1 Arkkitehtisuunnitelma 
 
Rakennushankkeen kohteena on Mikkelin keskussairaalan U-rakennuksen (Kuuma sairaala) 
peruskorjaus ja laajennukset. Rakennusta laajennetaan ylöspäin kahdella toiminnallisella 
kerroksella ja IV-konehuonekerroksella. Rakennuksen viereen Mannerheimintien puolelle 
rakennetaan kaksikerroksinen laajennusosa, ns. ensihoidon siipi. Lisäksi rakennetaan yhdyskäytävä 
Sairaalaparkista pääaulaan 2-kerroksen tasolla. 
 
Rakennuksen K-kerroksessa tehdään vähäisiä muutoksia uuden hissilinjan vuoksi.  
P-kerroksessa tehdään muutoksia silmäyksikön toimenpidehuoneeseen ja tarkkailutiloihin, lisäksi 
tehdään taukotilat, siivouskeskus ja toimistotiloja. Silmäyksikön sisäänkäynnille rakennetaan uusi 
ulkoporras ja esteetön luiska. 
 
Kaksikerroksisen laajennusosan P-kerrokseen rakennetaan ambulanssihalli ja pesuhalli. 
Laajennusosa aiheuttaa muutoksia apteekin ja silmäyksikön sisäänkäyntijärjestelyihin.   
Nykyisen päivystyksen tilat ensimmäisessä kerroksessa puretaan kantavia rakenteita, ulkoseiniä, 
iv-konehuonetta ja porrashuonetta lukuun ottamatta. Vanha hissi uusitaan ja muutetaan 
läpikuljettavaksi. Lisäksi HK-rakennuksen yhdyskäytävän viereen rakennetaan uusi hissi.  
 
Ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan uudet tarkkailutilat (18 potilaspaikkaa), traumahuone (2 - 4 
potilaspaikkaa), kipsihuone, tutkimus- ja toimenpidetilat, neljä eristyshuonetta, kansliatiloja ja 
aputiloja. Ensimmäisen kerroksen laajennuksen sijoitetaan henkilökunnan tauko- ja back office-
tilat, ensihoidon tilannekeskus ja toimistotiloja. Viereisen HK-rakennusosan vastaanotto-, triage- ja 
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aulatiloihin on lyhyt käytäväyhteys. Nykyinen ambulanssiliikenteen sisäänkäynti säilyy vanhalla 
paikalla ja sisäänkäynnin eteen rakennetaan kolmen auton ambulanssihalli, jotta potilaat saadaan 
sääsuojassa sisään päivystykseen ja tarkkailuun. Sisäpihan pelastustie rakennetaan tulevan 
Perhetalon rakennustöiden yhteydessä. Nykyinen kansirakenne ei kestä raskasta 
pelastusajoneuvoa. 
 
Kuuman sairaalan U-rakennuksen 2-kerrokseen rakennetaan tehostetun hoidon ja vaativan 
valvonnan yksikön tilat aputiloineen. Kerrokseen sijoitetaan myös kaksi eristyshuonetta, 
koronaariangiotila tukitiloineen, taukotilat ja toimistotiloja. Osastolta on kaksi yhdyskäytävää HK-
osan kuvantamisen yksikön tiloihin. 2-kerroksen tasolle rakennetaan myös yhdyskäytävä 
pysäköintitalosta suoraan sairaalan pääaulaan. Pysäköintitalon katolle rakennettavalta 
helikopterikentältä on suora yhteys tehovalvontaan. 
 
Kuuman sairaalan U-osan 3-kerrokseen rakennetaan uusi leikkausyksikkö (10 leikkaussalia). 
Kerrokseen sijoitetaan myös steriili- ja anestesiavarastot sekä muut varastot ja huoltotilat. 
Henkilökunnan komentokeskus ja back office-tilat sijoitetaan HK-osan puoleisen sisääntulon 
viereen. Leikkausyksiköstä on kaksi yhdyskäytävää HK-osan heräämöalueelle, jonne rakentuu 
myös valmistelu- ja työtiloja. Leikkausyksiköstä on yhdyskäytävä Perhetalon 3. kerrokseen, jossa 
sijaitsevat synnytyssalit. Yksi leikkaussali varustellaan sektiovalmiuteen. 
 
U-rakennus on aikoinaan suunniteltu korotettavaksi kahdella lisäkerroksella. Pilareita jatkamalla ja 
nykyisiä ulkoseinälinjoja noudattamalla saadaan kaksi toiminnallista lisäkerrosta. Kahta vanhaa 
porrashuonetta ja hissiä korotetaan samalla periaatteella. Rakennuksen laajennusosien 
julkisivumateriaalit ja runkoratkaisut ovat pääosin samat kuin alkuperäisellä rakennuksella. 
Uuden hissin ja porrashuoneen kautta on yhteys katutasoon, pysäköintitalon yhdyskäytävään ja 
sairaalan pääaulaan johtavaan yhdyskäytävään. 
 
Arkkitehtisuunnittelutoimisto vastaa myös sisustussuunnittelusta. Sisustusarkkitehti on 
määrittänyt tiloihin tehostevärit, jotka linkittyvät opastuksen värimaailmaan. 
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Kuva 10. Sairaala-alueen opastusvärit ja sisustussuunnittelun tehostevärit rakennusosittain. 
Kuuman sairaalan opastusväri on punainen ja sisustuksen tehoväri kuvan alimman neliön värinen 
punainen.  
 
 
9.2 Rakennesuunnitelma 
 
Kuuman sairaalan korotettava rakennus on pääosin teräsbetonirakenteinen ja sen kantavaan 
runkoon ei tule muutoksia. Pilarit, kantavat ja jäykistävät väliseinät sekä kantavat / ei-kantavat 
ulkoseinät ovat teräsbetonisia elementtejä ja ulkoseinät pääosin sandwich-elementtejä. Palkit ovat 
matalaleukaisia teräsliittopalkkeja ja välipohjat pääosin 320 mm paksuisia ontelolaattoja. 
Rakennus on perustettu betonisien lyöntipaalujen varaan kantavaan moreenikerrokseen. 
 
IV-konehuoneen runko on teräsrakenteinen, julkisivut pelti-villa-pelti-elementtejä ja yläpohjan 
kantavana rakenteena on teräspoimulevy. Rakennuksen jäykistävinä rakenteina toimivat kantavat 
väliseinät. 
 
Nykyinen rakennus on perustettu betonilyöntipaaluille 300x300 ja anturat ovat teräsbetonisia 
paaluanturoita. Alapohjana on maanvarainen betonilaatta. Nykyinen paalutus ei kaikilta osiltaan 
kestä rakennuksen korotusta. Paalutusta vahvistetaan ennen korotuksen tekoa teräsporapaaluilla. 
Myös uuden ambulanssitilan alueella joudutaan olemassa olevaa pihakantta vahvistamaan. 
Nykyisen rakennuksen itäpuolelle rakennetaan kaksikerroksinen laajennus ja sen päälle uusi IV-
konehuone. Laajennusosan runkona on paikalla valettu pilarilaattarakenne, myös kantavat ja 
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jäykistävät väliseinät sekä kantavat ulkoseinät ovat paikalla valettuja betonirakenteita. Tarvittavat 
tasopalkit tehdään myös betonirakenteisina paikalla valaen. 
 
Laajennusosa perustetaan porattaville teräsputkipaaluille ja anturat ovat teräsbetonisia 
paaluanturoita. Rakennuksen alapohja on 300 mm paksu kantava paikalla valettava betonilaatta. 
Laajennusosa jäykistetään kantavien väli- ja ulkoseinien avulla. 
Laajennusosa irrotetaan nykyisestä rakennuksesta liikuntasaumalla. Laajennuksen kohdalle 
jäävistä vanhoista betonirakenteisista ulkoseinistä poistetaan ulkokuoret ja lämmöneristeet. 
Tarvittaessa tekniikalle tehdään rei'ityksiä nykyisiin kantaviin rakenteisiin. 
Kuuman sairaalan viereen, sen ulkopuolelle, tehdään uusi hissikuilu ja sen yhteyteen 
tekniikkakuilu. Kuilu perustetaan porattavien teräsputkipaalujen varaan, sen perustukset ja 
kellarikerroksen seinät ovat paikalla valettuja betonirakenteita. Kellarikerroksen yläpuolinen kuilu 
tehdään betonirakenteisena seinäelementeistä. 
 
Rakennuksen korotuksen ja laajennuksen lisäksi tehdään Kuuman sairaalan, uuden 
pysäköintilaitoksen ja olemassa olevan pääaulan yhdistävät yhdyssillat. Yhdyssillat ovat 
teräsrakenteisia käytäviä, jotka tukeutuvat joko uusiin rakennuksiin tai pilareiden kautta uusille 
paaluperustuksille. Sillan kantavina rakenteina toimivat joko teräspalkit tai – ristikot. Julkisivut 
ovat joko julkisivulasia tai pelti-villa-pelti-elementtejä. Laajennusosalla ja rakenteilla olevan 
vastaanottoalueen päällä yhdyskäytävä rakennetaan rakennuksen katolle, laajennusosalla uuden 
IV-konehuoneen viereen ja vastaanottoalueen katolla vanhan ulkoseinän viereen. 
 
 
9.3 LVIA-suunnitelma 
 
Nykyisissä U-osan tiloissa (K-P-1. krs) LVIA-tekniikalle tehdään tilamuutoksia vastaavat 
muutostoimenpiteet. Muutokset ovat laajimmillaan 1. kerroksessa, jossa LVI-tekniikka uusitaan 
lähes kokonaan IV-konehuonetta lukuun ottamatta. Uudet kerrokset ja laajennusosa varustetaan 
omalla, muista kerroksista riippumattomalla LVIA-tekniikalla.  
 
Uudisrakennusten osalta rakennuksen energiatehokkuusluku on 312 kWh/m2, mikä alittaa 
hankesuunnitelmassa asetetun tavoitteen 350 kWh/m2. Rakennuksen lämmöntuotanto tehdään 
kaukolämmöllä käyttäen ESE Oy:n kaukolämpöverkon nykyistä liittymää. Kasvavan 
lämmitystehontarpeen takia sekä U-osan että M-osan lämmönjakokeskukset uusitaan. 
Lämmönjakelu toteutetaan pinta-asenteisena ja putkistot tehdään pääsääntöisesti teräsputkesta. 
Lämmönluovutuksessa käytetään pääsääntöisesti vakiomallisia radiaattori- ja konvektorimallisia 
pattereita. IV-konehuoneessa ja ambulanssihallissa lämmönluovuttimina käytetään 
puhallinkonvektoreja. 
 
Rakennuksen vesi- ja viemäriliittymät ovat nykyisiä ja uusien rakennusosien liittyminen niihin 
toteutetaan olemassa olevien runkoputkistojen kautta. Vesijohdot toteutetaan pääasiassa pinta-
asenteisena ja putkistot tehdään kupariputkista. Viemäreissä putkimateriaalina on pääsääntöisesti 
PP-muovi ja erikoisviemäreissä Hst-teräs. Ambulanssi- ja pesuhallin viemärit varustetaan hiekan ja 
öljynerottimin. CBRN-tilan viemäröinti toteutetaan erillisviemäröintinä siten, että tilassa syntyvät 
jätevedet kerätään erilliseen umpisäiliöön. 
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Vesikalusteet ovat sairaalakäyttöön tarkoitettuja valkoisia posliinikalusteita. Allashanat ovat 
yksiotesekoittajia ja suihkusekoittajat termostaattisia. Hanat varustetaan joko ns. ekonapilla tai 
muulla vettä säästävällä toiminnolla. Hygieniahanoina käytetään valokennohanoja. 
Nykyisiä kerroksia palvelevat IV-kojeet jäävät käyttöön sellaisinaan. Uusia kerroksia varten 
konehuoneisiin asennetaan 21 uutta pääilmanvaihtokojetta joista 12 palvelee leikkausosastoa. 
Kanavistot tehdään pyöreistä tai suorakaiteen muotoisista kanavaosista. Kanavien materiaalina on 
sinkitty teräs. Kanavat varustetaan tarvittavilla säätö-, sulku- ja mittauslaitteilla. Palopeltien ohjaus 
toteutetaan suoralla rakennusautomaatioliitynnällä. Päätelaitteina käytetään sekoittavan 
ilmanjaon päätelaitteita. 
 
Leikkausosaston ilmanvaihto on toteutettu siten, että osaston käytävät toimivat leikkaussalien 
sulkutilana. Käytävien tuloilman suodatusluokka on E10. Leikkaussalit jakautuvat kahteen 
puhtausluokkaan: 

 Salit U3021, U3022, U3029, U3039 ja U3040;  puhdastilaluokka ISO 5 
 Salit U3011, U3014, U3016, U3017 ja U3023; puhdastilaluokka ISO 7 

 
Steriilivaraston tuloilman suodatusluokka on E10. Leikkaussalien ilmanvaihto toteutetaan 
laminaarisena käyttämällä laminaarikattoja. Leikkaussalien ilmanvaihtoa ei varusteta kostutus- tai 
kuivaustoiminnoilla. 
 
LVI-järjestelmien jäähdytystä varten IV-konehuoneeseen asennetaan 4 kylmävesiasemaa. 
Kylmävesiasemista 2 palvelee pelkästään leikkaussalien jäähdytystä. Jäähdytysputkistot tehdään 
kupari- ja Hfe-putkista. Kylmänluovutukseen huonetiloissa käytetään puhallinkonvektoreja. 
Sairaalakaasujen jakeluputkisto tehdään puhtaasta kupariputkesta. Putkistoon asennetaan 
painekytkimillä varustetut osastosulkukotelot ja leikkausaleja palvelevat painevahdit. 
 

 
Kuva 11. IV-konehuone. (kuva: Kimmo Iso-Tuisku, Mainostoimisto Aalto Oy 
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Kaasunottoventtileinä käytetetään SFS-EN ISO 9170-1 mukaisia kaasunottoventtiileitä, jotka 
asennetaan kouruihin ja kattokeskuksiin. Kaasujärjestelmät liitetään sairaalaan nykyisiin 
kaasujärjestelmiin. Kaasu- ja kompressorikeskukset ovat nykyisiä U-osan instrumenttipaineilmaa 
tuottavaa kompressoria lukuun ottamatta. 
Rakennus varustetaan digitaalisella rakennusautomaatiojärjestelmällä, joka liitetään osaksi 
nykyistä sairaalan rakennusautomaatiojärjestelmää.  
 
Automaatioon liitetään: 

 vesi- ja viemärijärjestelmien pisteet 
 lämmitysjärjestelmien pisteet 
 ilmastointijärjestelmien pisteet 
 jäähdytysjärjestelmien pisteet 
 kaasujärjestelmien pisteet 
 palojärjestelmien pisteet 
 valaistusjärjestelmien pisteet 

 
9.4 Sähkösuunnitelma 
 
Rakennuksen sähkö- ja telejärjestelmät rakennetaan normaaleja asennustapoja ja menetelmiä 
käyttäen. Asennuksissa noudatetaan standardin SFS 6000 sähköturvallisuutta koskevia ohjeita 
sekä Suomessa voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja ohjeita. Hankkeen laajuus on noin  
10.100 brm2. Aluesähköistyksen liittymät ovat nykyisiä ja piha-alueet valaistaan pylväs- ja 
pollarivalaisimilla sekä katoksiin tulevilla valaisimilla. 
Kojeistojen ja jakokeskusten sähköjärjestelmät toteutetaan TN-S-järjestelmän mukaisesti 
standardin SFS 6000 määrittelemällä tavalla. Lääkintätilojen osalta on erityisesti huomioitava niitä 
koskevat vaatimukset. Rakennuksiin asennetaan seuraavat sähkönjakelujärjestelmät tässä 
esitetyssä laajuudessa: normaali jakelu, varavoimajakelu (SFS 6000 lääkintätilojen 
turvasyöttöjärjestelmä, toiminta-aika <15 s ja >15 s) ja UPS -jakelu (SFS 6000 lääkintätilojen 
turvasyöttöjärjestelmä, toiminta-aika <0,5 s). Sähkönjakelujärjestelmä toteutetaan siten, että 
huolto- ja vikatapauksissa katkot ovat mahdollisimman lyhyitä. Järjestelmä rakennetaan 
selektiiviseksi siten, että vikapaikkaa lähinnä oleva suoja laukeaa ensin. 
 
Kuuman sairaalan sähkönjakelua varten on rakennettu muuntamo â 1600kVa vastaanottoalueen 
yhteyteen. Muuntamo palvelee myös tulevaa Perhetaloa. Normaaliverkon pääkeskus on nykyinen 
2500A ja varavoimaverkon nykyinen pääkeskus on 1250A. Rakennusosaa palvelemaan asennetaan 
osastoittain ja alueittain ryhmäkeskuksia. Varavoimaryhmäkeskukset sijoitetaan osastoittain 
erillisiin komeroihin samoin IT-verkon keskukset. Ryhmäkeskuksien värijärjestelmät ovat 
suositusten mukaiset. Valaistus- ym. ohjaukset liitetään sairaalan nykyiseen valvontajärjestelmään. 
Yli 7,5 kW:n moottorit varustetaan kiinteillä kompensointiparistoilla. Valaisimissa on elektroniset 
liitäntälaitteet. 
 
Johtoteinä käytetään kaapelihyllyjä, alakattojen yläpuolella on tikashyllyt ja näkyvillä osilla 
levyhyllyt. Lisäksi on erilliset hyllyt tele- ja vahvavirtakaapeleille sekä paloturvajärjestelmien 
kaapeleille. Kaikki kaapelihyllyt ovat teräsrakenteisia. Normaaliverkon- ja varavoimaverkon 
kaapeleille on erilliset nousukuilut. Työ- ja hoitotiloissa asennetaan johtokanavat ikkunaseinille. 
Potilashuoneisiin asennetaan sairaalavalaisinjärjestelmä, joka sisältää valaisimien lisäksi 



28 
 

johtokanavan sähkö- ja telejärjestelmien pistorasioita, kaapeleita ja kaasuputkia varten sekä 
potilasvalaisimien ohjausreleet. 
 
Keskusten väliset kaapelit asennetaan TN-S-järjestelmän mukaisena. Nousujohtoina käytetään ns. 
4 1/2 -johdin kaapeleita. Nousujohdot ovat halogeenivapaita. Nousujohtoina käytetään 
häiriösuojattuja kaapeleita (AMCCMK-HF, MCCMK-HF). Voimaryhmäjohtoina käytetään MMJ-HF -
tyyppisiä kaapeleita. Häiriötä aiheuttavat laitteet, mm. taajuusmuuttajalla ohjatut moottorit ja 
säädettävät valaisimet, kaapeloidaan häiriösuojatuilla kaapeleilla. Maadoitukset ja 
potentiaalintasaukset toteutetaan SFS 6000 mukaisesti. Erityisesti tulee huomioida lääkintätilojen 
potentiaalintasaukset.  
 
Järjestelmä toteutetaan seuraavasti: 

 päämaadoituskisko pääkeskuksien yhteydessä (nykyisiä) 
 ryhmäkeskuksien yhteydessä aluekiskot, joihin liitetään alueen johtotiet, putket ja 

IV -hormit 
 lääkintätilojen 1 ja 2 huonetilojen yhteyteen huonekohtainen maadoituskisko 
 huonemaadoituskiskoista maadoitetaan kaikki huoneen johtavat osat 
 lääkintätiloissa 1 ja 2 lisäksi lisäpotentiaalintasauspisteet huonemaadoituskiskoista 
 lääkintätiloissa 1 ja 2 pistorasiat liitetään huonekohtaiseen maadoituskiskoon 
 leikkaussalit varustetaan vikavirranvalvontajärjestelmällä 

 
Valaistus- ja pistorasiaryhmissä käytetään MMJ-HF -kaapeleita. Kaapelit asennetaan pääasiassa 
kaapelihyllyille. Putketonta asennusta ei sallita väliseinissä. Kriittisillä alueilla käytetään 
häiriösuojattuja kaapeleita tai asennetaan ne metalliputkeen. LVI-suunnitelmien mukaisille kojeille 
ja laitteille asennetaan MMJ-, MMO-, NOMAK-, JAMAK- ja KLM-tyyppiset halogeenivapaat ohjaus- 
ja hälytysjohdot. Jakokeskuksille ja sähkö- ja telejärjestelmien keskuslaitteille asennetaan ohjaus- 
ja hälytysjohdot. M-osaan on asennettu dieselkäyttöiset varavoimageneraattorit 
automaattikäynnistyksellä ja tahdistuksella varustettuna 700kVA. Varavoimakone palvelee myös 
myöhemmin rakennettavaa Perhetaloa.  

 
Kuva 12. Varavoimakone. (kuva: Kimmo Iso-Tuisku, Mainostoimisto Aalto Oy) 
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Varavoimaan liitetään seuraavia kulutuskohteita: 
 toimenpide- ja potilashuoneiden valaistus 
 IT -järjestelmät 
 osa käytävävaloista 
 sähkö- ja teletilojen valaistus 
 kaikki tele- ja turvajärjestelmien sähkösyötöt 
 rakennusautomaatiojärjestelmä 
 turvavalaistusjärjestelmä 
 hissit 
 potilashuoneiden potilaspistorasiat 
 1 ja 2 lääkintätilojen pistorasiat 

 
Kuuman sairaalan yhteyteen rakennetaan 4 UPS -järjestelmää. UPS -laitteet ovat 
moduulirakenteisia, online-tyyppisiä rinnankäyviä laitteita. Kolmen koko on 2x20kVA ja neljäs on 
4x20kVA. Sähköjärjestelmien toteutuksessa huomioidaan, että hoitoalueella ja sen välittömässä 
läheisyydessä käyttötaajuisten magneettikenttien arvot eivät ylitä standardissa SFS 4372 
mainittuja arvoja. Työtiloissa magneettikenttä ei saa ylittää arvoa 1,0 µT (mikroteslaa). 
 
Valaistustasoissa pyritään seuraaviin arvoihin: 

 toimenpidehuoneet  1000 lx (säädettävä) 
 leikkaussalit  1000 lx (säädettävä, värilämpötilansäätö) 
 tutkimushuoneet, yleisvalaistus 800  lx 
 hoitotilat, yleisvalaistus  600  lx 
 potilashuoneet, yleisvalaistus 500  lx 
 toimisto- ja hallintotilat, yleisvalaistus 500  lx 
 käytävät, aulat  300  lx 
 pukuhuoneet  250  lx 
 tekniset tilat  250  lx 
 keittiö   500  lx 
 ulkoalueet   150  lx 

 
Työ- ja vastaanottotilat, potilashuoneet sekä oleskelutilat varustetaan elektronisilla liitäntälaitteilla 
varustetuilla valaisimilla. Käytävien ja aulojen valaistusratkaisuissa huomioidaan seinäpintojen 
valaistus. Valaisimina käytetään LED-valaisimia. Potilashuoneisiin hankitaan 
sairaalavalaisinjärjestelmät. Sisäänkäynnit ja ulkoseinät varustetaan ilkivaltaa mahdollisimman 
hyvin kestävin valaisimin. Käytävä- ja aulavalaistuksia sekä ulkovalaistuksia varten rakennetaan 
oma ohjausjärjestelmä. Lisäksi em. valaistuksen ohjaukseen liittyvät siivouskytkimet sekä 
valaistusohjauskeskukset. 
 
Telejärjestelmien ristikytkentätelineitä varten rakennusosa varustetaan kerroksittain omilla 
telehuoneilla sekä telekomeroilla. Avoin tiedonsiirtoverkko on Nexans -sertifioitu järjestelmä, joka 
sisältää kaikki tuotteet, asennukset, mittaukset ja käyttöönoton. Avoin tiedonsiirtoverkko 
toteutetaan CAT 6A:n mukaisella suojatulla parikaapeliverkolla. ATK-järjestelmän runkojohtoina 
käytetään yksi- ja monimuotokuitukaapeleita. Pisteitä sijoitetaan työtiloihin 2xRJ45/työpiste.  
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Rakennusalueelle asennetaan kerroksiin kerrosjakamot. Tiedonsiirtoverkon pisteitä asennetaan 
mm. toimisto- ja työtiloihin, tutkimus- ja hoitohuoneisiin, potilashuoneisiin, osaan varastoja, 
tauko- ja oleskelutiloihin, neuvottelutiloihin, pukuhuoneisiin ja teknisiin tiloihin.  
 
Puhelinverkko rakennetaan osana avointa tiedonsiirtoverkkoa. Talotekniikan puhelinpisteet 
kaapeloidaan suoraan jakamoon. ATK-verkko toteutetaan osana avointa CAT 6A.n tasoista 
tiedonsiirtoverkkoa. Kiinteistöön asennetaan langattoman puhelinjärjestelmän tukiasemaverkko. 
Järjestelmä toimii myös viranomaisverkon tarpeisiin. Antenniverkko rakennetaan 5…862 MHz:n 
taajuuskaistaisena. Järjestelmällä välitetään TV1…TV4, Digi-Tv-kanavat, kaksi sisäistä TV-kanavaa 
sekä ULA- ja paikallisradiokanavat. Järjestelmä liitetään INFO-TV -järjestelmään.  
 
Yhteisantennijärjestelmä toteutetaan Digi-TV -kelpoisena. Antennijärjestelmän ääni johdetaan 
keskusradiolaitteiston kautta potilaspuhelinjärjestelmään. Yhteisantennipisteitä sijoitetaan 
potilashuoneisiin, odotustiloihin, neuvotteluhuoneisiin ja lepohuoneisiin.  
 
Äänentoistojärjestelmien tulee olla Audico-yhteensopivat. Kuulutusalueiden määrä tarkennetaan 
suunnittelun edistyessä. Järjestelmä toimii hätäkuulutusjärjestelmänä. Kaikki kaiuttimet 
varustetaan pakkokuulutusreleellä. Huonetilojen kaiuttimissa kanavanvalinta ja äänenvoimakkuus 
liitetään potilaspuhelinjärjestelmään. Huonokuuloisten induktiosilmukat- ja vahvistimet hankitaan 
vastaanotto- ja kokoontumistiloihin. Kiinteistöön hankitaan keskuskellojärjestelmä ja leikkaussalit 
varustetaan salikohtaisilla aikakellojärjestelmillä joissa on ajanottomahdollisuus.  
 
Kuuman sairaalan potilaspalvelujärjestelmään liitetään: 

 potilaskerrosten inva-WC-hälytykset 
 sairaalakaasuhälytykset 
 langaton päällekarkaushälytysjärjestelmä 
 hoitajakutsu/potilaspuhelinjärjestelmä 
 avunpyyntöjärjestelmä 

 
Toimistohuoneet varustetaan sisäänpyyntölaitteilla ja kokoushuoneet varausvaloilla. 
Rakennukseen ei asenneta ovipuhelinjärjestelmää. Neuvottelutiloihin hankitaan videotykkien 
vaatimat järjestelmät sekä videoneuvotteluvalmius. Rakennusosaan hankitaan LVI-suunnitelmien 
mukainen keskitetty ohjaus- ja valvontajärjestelmä, johon liitetään mm. LVI- laitteiden ohjaukset ja 
hälytykset, turvajärjestelmien hälytykset ja vikailmoitukset, sähkönjakelujärjestelmien ja 
virtalähteiden hälytykset sekä hissien hälytykset.  
 
Rakennusosan valvontajärjestelmä liitetään sairaalan valvontajärjestelmään. Rakennukseen ei 
asenneta rikosilmoitusjärjestelmää. Rakennusosaan asennetaan viranomaismääräysten mukainen 
turva- ja merkkivalojärjestelmä. Järjestelmä toteutetaan valaisinkohtaisilla akuilla varustettuna 
(NeptoLux). Rakennusosaa valvotaan sisä- ja ulkopuolelta videovalvontalaitteilla. Järjestelmään 
hankitaan kameroitten lisäksi keskusyksiköksi kovalevytallennin sekä monitoreja.  
 
Rakennusosaan asennetaan kulunvalvontajärjestelmä, johon liitetään ulko-ovet ja toiminnallisesti 
osastoivat sisäovet ja lääkkeiden säilytykseen tarkoitetut yksittäiset huoneet sekä erilliset 
keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä sisältävät lääkejääkaapit. Järjestelmään liitetään 
työaikapäätteet. Kulunvalvontajärjestelmän tulee olla Flexim-yhteensopiva.  
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Savunpoistojärjestelmä toteutetaan erillissuunnitelman mukaisesti. Paloilmoitusjärjestelmä tulee 
olla yhteensopiva nykyisen sairaalassa olevan Schneider Electric paloilmoitusjärjestelmän kanssa. 
Kattokaivojen ja räystäiden sulatus ja sisäpihojen sekä luiskien lämmitykset toteutetaan LVI-
suunnitelman mukaisesti. Taukotilojen keittiölaitteille asennetaan ryhmäjohdot 
keittiölaitesuunnitelman mukaisesti. Muille kiinteistön laitteille, esim. leikkausvalaisimet, 
potilasnostimet jne. asennetaan ryhmäjohdot. 
 
 
9.5 Geotekninen suunnitelma 
 
ESPER-hankkeen geotekninen suunnittelu sisältää mm. pohjatutkimukset, 
geoteknisen suunnittelun, maanrakennussuunnittelun sekä 
hulevesisuunnittelun. Suunnittelu tehdään euronormien mukaisesti.  
 
Maaperätutkimukset on tehty painokairauksilla ja maanäytteenotoilla. Koko alue on kartoitettu. 
Alueella käytettävä koordinaatisto on ETRS-GK27, korkeusjärjestelmä N2000. 
Alue on vanhaa Saimaan järvialueen rantamuodostumaa. Maaperä alueella on silttiä ja silttistä 
hiekkaa. Vanhan järvenpinnan tasossa on rantasedimenttikerrostuma. Pohjamaa on 
kokoonpuristuvaa. Olevat rakennukset on perustettu pääosin teräsbetonisille lyöntipaaluille. 
Olevien perustuksien painumisen sekä toiminnassa olevalle sairaalalle haitallisten työnaikaisten 
paalutustärinöiden välttämiseksi U-osan laajennus ja Perhetalon itäreuna perustetaan maata 
häiritsemättömillä ja ympäristölle haitallista tärinää aiheuttamattomilla porattavilla 
teräsputkipaaluilla. Paalut betonoidaan. Paalukoot on optimoitu yhteistyössä 
rakennesuunnittelijan kanssa. Arvioitu paalupituus on n. 15 m.   
 
Lattiat rakennetaan kantavina rakenteina. Rakennukset salaojitetaan ja vedet johdetaan 
kaupungin sadevesiviemäriverkkoon. Maarakenteina käytetään hyvälaatuista soraa ja mursketta. 
Hulevedet johdetaan erillisen pinnantasaussuunnitelman mukaisesti sadevesikaivoihin ja edelleen 
kaupungin sadevesiviemäriverkostoon. Talvesta johtuen maarakenteissa on huomioitu pohjamaan 
routiminen. Routiminen estetään tekemällä maarakenteet niin paksuina, että mitoitetut 
routanousut ovat alle 50 mm. 
 
 
9.6 Puhtaudenhallinnan suunnitelma 
 
Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että Kuuman sairaalan tilat ovat 
puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu 
rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Suunnittelussa noudatetaan Sisäilmastoluokitus 
2008 -asiakirjaa, Talon toteutuksen kriteerejä sekä rakentamista koskevia viranomaismääräyksiä ja 
-ohjeita. 
 
Kuuman sairaalan P1 rakennus- ja ilmanvaihtoasennustyön tavoitteena on: 

 estää rakennuspölystä aiheutuvat haitat käyttäjäasiakkaille ja sairaalan toiminnalle 
rakennushankkeiden eri vaiheissa 

 varmistaa tavoitteena olevan sisäilmastoluokan (S2) saavuttaminen valmiissa 
rakennuksessa näkyvien pintojen ja ei-näkyvien pintojen osalta 
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 varmistaa puhtausluokan P1-vaatimusten mukainen puhtaus 
ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnoilla 

 tukea rakennustyömaan työturvallisuudelle asetettuja määräyksiä sekä 
 helpottaa kiinteistön ylläpidon sujuvaa käynnistymistä. 

 
Kuuman sairaalan puhtausluokan P1 vaatimukset rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöille on 
esitetty Työmaan puhtaudenhallintaohjeessa. Asiakirjassa määritellään puhtausluokan P1 
mukaiset vastuut, vaatimukset ja tavoitteet rakennusten purku-, rakennus-, toimintakoe- ja 
vastaanottovaiheissa. Puhtausluokan P1 toteutumista voidaan seurata ja arvioida ko. asiakirjassa 
annettujen ohjeiden ja raja-arvojen pohjalta. 
 
 
9.7 Palotekninen suunnitelma 
 
Palotekninen suunnitelma on laadittu ohjaavaksi suunnitelmaksi muille suunnittelualoille. Siinä on 
esitetty myös muita suunnitelmia, jotka on tehtävä toteutussuunnittelun aikana tai ennen 
rakennuksen käyttöönottoa. Paloteknisessä suunnitelmassa esitetyt mitoitusarvot ja tekniset 
ratkaisut muodostavat kokonaisuuden, jolla voidaan varmistua Kuuman sairaalan 
paloturvallisuuden toteutumisesta. 
 
Palotekniset suunnittelukriteerit on määritelty RakMk:an E1 mukaisesti ja ne koskevat arkkitehti-, 
rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnittelua. Kuuman sairaalan tilat on päätetty suojata automaattisella 
sammutusjärjestelmällä, joka rakennetaan kohteeseen tehdyn poistumisturvallisuuselvityksen 
perusteella. Sammutusjärjestelmän perusteella on Kuumaan sairaalaan lisäksi haettu ja saatu 
muutamia poikkeuksia RakMk:stä, kuten poistumisteiden pituudet ja palo-osastojen koot. 
Poikkeuksien voidaan katsoa olevan vähäisiä. Lisäksi Kuuman sairaalan liittyminen HK-osaan on 
saatu joustavaksi myös taloudellisessa mielessä. Sammutusjärjestelmästä on laadittu erillinen 
hankinta- ja toteutussuunnitelma. 
 
Päivystyksen peruskorjauksen osalta rakennuksen kantava runko säilyy nykyisellään. Sisätiloissa 
huonejako osittain muuttuu ja uudet väliseinät rakennetaan paloluokan P1 mukaisiksi. Osastoivat 
rakenteet tehdään luokkaan EI60 ja kantavat rakenteet luokkaan R60. Savunpoiston 
toteutussuunnitelma hyväksytetään paloviranomaisella.  
 
Kuuman sairaalan ja Perhetalon väliin jäävä sisäpiha toimii osin jatkossakin pelastustienä.  
 
 
9.8 KSL-suunnitelma 
 
Kuuma sairaala on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisia sairaanhoidon vaatimuksia myös 
kiinteiden sairaalalaitteiden (KSL) osalta. KSL-suunnittelu on ollut käyttäjälähtöistä ja käyttäjän 
toiveet on toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelmat on laadittu yhteistyössä muiden 
suunnittelualojen ja käyttäjien kanssa. 
 
Ensimmäisen kerroksen päivystyksen tarkkailu ja toisen kerroksen tehovalvonta varustetaan 
tarvittavilla kattokeskuksilla, valaisimilla, potilasnostureilla ja monitorivarsilla. Yksiköiden 
yhteyteen tulee tarvittavat lääkehuoneet suojakaapeilla ja lääkeautomaateilla varustettuna sekä 
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huoltohuoneet, joissa on rst-kalusteet, deco ja muut tarvittavat laitteet. Kolmannen kerroksen 
leikkausosaston leikkaussalit varustetaan pääsääntöisesti identtisiksi. Leikkaussalin keskelle tulee 
leikkausvalaisimet, reunoille monitorivarret sekä u-muotoiseen kehään kattopalkit, joista saadaan 
kaasu-, sähköliitokset sekä atk- ja videoyhteydet laitteille. Leikkausosastolle tulee tukitiloina 
huuhteluhuone ja oma lääkehuone. 
 
Keskitetty välinehuoltokeskus tulee palvelemaan sairaala-aluetta laajasti. Välinehuolto on looginen 
kokonaisuus, jossa leikkausosastolta ja muualta sairaalasta, ja mahdollisesti myös talon 
ulkopuolelta, saapuva välineistö ja kalusto esikäsitellään, pestään, pakataan ja steriloidaan. 
Vaunuilla saapuva tavara puretaan, esipestään ja jaotellaan käsin esipesuvaiheessa pesutelineisiin. 
Varsinaisesta pesusta vastaa sairaalavälineiden pesukonerivistö sekä vaunujenpesukoneet.  
 
Välinehuolto varustetaan tarvittavalla automaatiolla, jolla tuetaan käyttäjää tarvikkeiden 
liikuttamiseen pesukoneilta pakkauspisteille ja edelleen autoklaaveihin. Kukin pakkauspiste 
varustetaan omaksi kokonaisuudeksi siten, että pisteessä käsitellään vain tiettyjä välineitä. 
Pakkauspisteissä leikkauskohtaiset paketit pakataan sterilointikoreihin ja containereihin, jotka 
steriloidaan autoklaaveissa. Steriloinnin jälkeen välineet siirretään vaunuilla leikkausyksikköön ja 
muille osastoille. Osana välinehuoltoa toimii skooppien pesu, jossa pestään taipuisat endoskoopit.  
 
Välinehuollolla on omat siivous- ja varastotilat sekä muut oheistilat. 
 
 
9.9 Akustiikkasuunnittelu 
 
Akustiikkasuunnittelun tavoitteena on saavuttaa tilojen välinen ääneneristys, ulkovaipan 
ääneneristys, hyvät huoneakustiset olosuhteet, riittävän alhainen talotekniikan äänitaso sekä 
viihtyvyyden ja sairaalalaitteiden toiminnan kannalta riittävän alhainen tärinätaso. 
Akustiikkasuunnitelmat tulee sisällyttää eri urakoihin riittävässä laajuudessa. Lisäksi osa 
akustiikkasuunnittelun tuottamista suunnitteluratkaisuista siirretään muiden suunnittelijoiden 
suunnitelmiin, jolloin vältytään saman tiedon esittämiseltä useassa eri suunnitelmassa. 
Lähtökohtana suunnittelulle on ollut vaatimusarvojen määritys. Vaatimuksia on annettu 
ääneneristykselle (ilma- ja askelääneneristys), huoneakustiikalle (jälkikaiunta-aika), LVIS-laitteiden 
äänitasolle sekä herkkien laitteiden tärinätasolle. Ulkovaipan osalta on asemakaavassa annettu 
vaatimus ulkovaipan ääneneristävyydelle. 
Tilojen välisen ääneneristävyyden saavuttamiseksi on rakennesuunnittelijan laatimat 
rakennetyypit tarkastettu, sekä laadittu detaljipiirustukset ääneneristyksen kannalta kriittisistä 
rakenneliitoksista ja läpivienneistä. Oville, väliseinien lasiosille, sisälasiseinille ja taiteoville on 
määritelty vaadittavat ääneneristävyysarvot. Lisäksi ilmanvaihtokanaviin on tyypitetty 
äänenvaimentimet kohtiin, joissa ilmanvaihtokanavan kautta on ääniyhteys tilasta toiseen. 
Huoneakustiikan osalta on laskettu eri tiloissa tarvittava vaimennuspintojen määrä sekä määritetty 
vaimennusmateriaalien määrä ja sijoituspaikka. Lisäksi on annettu ohjeet peiteäänijärjestelmän 
toteutuksesta ja aluerajauksesta. Talotekniikan äänenhallinta kattaa taloteknisten järjestelmien 
äänentuoton hallinnan sekä tärinäeristyksen. 
 
Ulkovaipan ääneneristävyys on mitoitettu siten, että saavutetaan kaavassa vaadittu äänitasoero 
katujen puoleisilla julkisivuilla. Käytännössä tämä tarkoittaa ikkunoiden ilmaääneneristyslukujen 
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Rw + Ctr määrittämistä, koska käytettyjen ulkoseinärakenteiden ilmaääneneristysluvut ovat varsin 
hyviä. 
 
Akustiikkasuunnittelun ja muiden suunnittelualojen välisiä rajapintoja ovat erityisesti seuraavat: 

 Arkkitehtisuunnittelu: tilajärjestelyt, rakennetyypit, rakennedetaljit, ovet, ikkunat, 
taiteseinät 

 Rakennesuunnittelu: rakennetyypit, rakenne- ja läpivientidetaljit 

 LVI-suunnittelu: tilojen äänitaso, IV-kanaviston äänenvaimentimet, 
läpivientidetaljit, taloteknisten laitteiden tärinäneristys 

 Sähkösuunnittelu: läpivienti- ja asennusdetaljit 

 Palotekninen suunnittelu: palokatkojen ilmaääneneristävyys 
 
Akustiikkasuunnitelmat on tehty jo urakkalaskentavaiheessa työpiirustustasoisiksi. Kokemus on 
osoittanut tämän olevan tarpeellista, jottei urakkavaiheessa tule epäselvyyksiä siitä, mikä kuuluu 
alkuperäiseen urakkaan ja mikä ei. Suunnitelmia täsmennetään tarvittavilta osin 
urakkalaskentavaiheen jälkeenkin. 
 
Kuumassa sairaalassa erityispiirteenä on tehovalvonnan isot avotilat ja suuret ääntä pitävät 
laitemäärät. Nämä on pyritty ottamaan huomioon huoneakustiikassa. 
 
 
9.10 Opastussuunnitelma 
 
ESPER-hankkeen peruskorjausten ja uudisrakentamisen myötä Mikkelin hyvinvointikeskuksen 
opastusjärjestelmä tullaan uudistamaan. Avaava Oy on suunnitellut opastuskonseptin, jossa 
määritellään opasteiden ulkoasu ja visuaalinen yleisilme. Opastuksessa yhdistetään staattista ja 
sähköistä opastusta, ja sähköistä opastusta hyödynnetään mm. tiloissa, joissa toiminnat vaihtuvat 
usein. Esteettömän reitin merkintään ja näkövammaisten opastukseen tullaan opastuksen 
päivittämisen yhteydessä kiinnittämään enemmän huomiota. Esimerkiksi tilakyltit on varustettu 
pistekirjoituksella, pääsisäänkäynnille tullaan asentamaan ulos kuuluva äänimajakka ja pääaulan 
lattiaan asennetaan koholista ohjaamaan valkoisen kepin käyttäjiä sisäänkäynniltä 
asiakaspalvelupisteelle. Tekstiopasteiden lisäksi opastuksessa hyödynnetään erilaisia symboleja ja 
värejä. 
 
Opasteiden suunnittelua on ohjannut ymmärrettävyys, selkeys ja opasteiden helppo 
päivitettävyys. Tavoitteena on koko sairaala-alueen opastuksen yhtenäisyys, loogisuus ja 
toimivuus. 
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Kuva 13. Opastuskonsepti määrittää uusien opasteiden visuaalisen ilmeen. (Mikkelin 
keskussairaala opastuskonsepti, Avaava Oy) 

 
 
9.11 Taidesuunnitelma  
 
ESPER-hankkeen taidekoordinaattoreina toimivat TaM Heidi Huovinen ja KL, TaM, KuvO Riitta 
Moisander. He suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä valittujen taiteilijoiden kanssa Mikkelin 
hyvinvointikeskuksen rakennuksiin  ja ympäristöön sijoittuvan taiteen. Hyvinvointikeskuksen 
taiteen kertomus sisältää taidetta eri ilmiasuissa ja muodoissa. Osallistavilla menetelmillä 
henkilöstö on mukana taiteen käsikirjoittamisessa. 
 
Taiteella halutaan tuoda Kuuman sairaalan tiloihin mielenkiintoisia tarkastelun kohteita, 
viihtyisyyttä ja rauhoittaa muuten niin hektistä toimintaympäristöä. Esteettinen kokemus on 
tärkeä hyvinvointiin vaikuttava tekijä niin asiakkaille kuin henkilöstölle. Taiteilla voidaan myös 
avata uusia paranemisen väyliä. 
 
Kuuman sairaalan toiminta, tekniset laitteet ja hygieniamääräykset asettavat rajoitteita 
taideteosten luonteelle, minkä vuoksi Kuuman sairaalan asiakas- ja potilastilojen taide poikkeaa 
muiden rakennusten taiteesta.  
 
Kuuman sairaalan taiteilijaksi on valittu tekstiilisuunnittelija ja yhteisötaiteilija Riikka 
Kaartilanmäki, jolta on tilattu tarinallinen printti, jota voidaan hyödyntää erilaisina pintoina ja 
elementteinä, jotka tuovat visuaalisuutta Kuumaan sairaalaan. Kaartilanmäen taideprinttiä on 
alustavasti suunniteltu käytettäväksi Kuuman sairaalan akustiikkalevyissä ja tekstiileissä (esim. 
hygieniset väliverhot)  sekä silkkipainotekniikalla lasiin printattuna tai erilaisissa 
ikkunateippauksissa. Paikat tarkentuvat suunnittelutyön edetessä. Kaartilanmäki esittelee printin 
luonnosta ympäristö- ja taidetoimikunnalle maaliskuussa 2017.  
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Uudenlaista päivystyksen toimintaprosessien esittämistä ja elävöittämistä taiteen keinoin 
suunnitellaan yhdessä käyttäjien ja opastussuunnittelijoiden kanssa. Sairaalaparkkia ja Kuumaa 
sairaalaa yhdistävään kulkusiltaan suunnitellaan valotaideteosta taiteilija Kari Kolan johdolla. Koko 
hyvinvointikeskukseen tehdään taiteen käsikirja, joka pitää sisällään mm. teosten huolto- ja 
elinkaarisuunnitelmat.  
 
ESPER-hankkeen taidehankintoihin on varattu n. 500.000€, josta Kuuman sairaalan 
taidehankinnoille n. 75.000€ Perhetalon julkisivutaiteen nielaistessa suurimman osan budjettia. 
Ympäristö- ja taidetoimikunta johtaa hallituksen asettamana toimielimenä ympäristö-, taide- ja 
vihersuunnittelua.  
 
Kuvissa esimerkkejä Riikka Kaartilanmäen aiemmista töistä.  
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10. RAKENTAMISEN VALMISTELU JA AIKATAULU 
 
Nykyinen U-rakennus on rakennettu vuosina 2005 - 2006. Rakennuksessa toimii K-kerroksessa 
apteekki ja arkisto, P-kerroksessa apteekki ja silmäyksikkö ja ensimmäisessä kerroksessa päivystys. 
Rakennusta korotetaan kahdella toiminnallisella kerroksella ja IV-konehuonekerroksella. 
Ensimmäinen kerros saneerataan edelleen päivystyksen käyttöön. P-kerroksen silmäyksikön 
tiloihin tehdään pienempiä muutostöitä mm. toimenpidehuoneeseen ja tarkkailutiloihin. Päivystys 
ja silmäleikkaukset siirtyvät rakentamisen ajaksi väistöön.  
 
Nykyisen U-rakennuksen suunnitelmissa on otettu huomioon rakennuksen korottaminen kahdella 
lisäkerroksella, mutta koska rakennusta korotetaan nyt kolmella kerroksella, joudutaan 
rakennuksen perustuksia vahvistamaan lisäpaalutuksin. 
 
Kuuman sairaalan ensimmäisen vaiheen tilat valmistuvat vaiheittain seuraavasti:  

1. päivystyksen tilat maaliskuussa 2018 
2. ambulanssihallit syyskuussa 2018 
3. teho-valvonta ja leikkaussalit maaliskuussa 2019 

 
Kuuman sairaalan rakentamisen toinen vaihe käsittää HK-rakennuksen heräämöjen, välinehuollon 
tilojen sekä pääaulan perusparantamisen ensimmäisen vaiheen valmistuttua maaliskuussa 2019. 
Toisen vaiheen rakentaminen kestää noin vuoden.  
 
Kuuman sairaalan tilasuunnittelu alkoi ESSHP:n valtuuston tekemän investointipäätöksen 
29.5.2015 jälkeen. Kilpailutetut suunnittelijat valittiin rakennustoimikunnan päätöksellä 28.5.2015. 
Ensimmäisen vaiheen toiminnalliset suunnitelmat ja luonnokset saatiin riittävälle tasolle syksyn 
2015 aikana. Tilojen toteutussuunnitelmat saatiin valmiiksi urakkalaskentaa varten 23.6.2016 noin 
kolme viikkoa aikataulusta jäljessä. Rakennuslupa kaupungin lupaviranomaiselta saatiin 7.6.2016. 
 
Hankesuunnitelman mukainen 1. vaiheen rakentamisen aloitusaika oli 2.1.2017 mutta 
rakentaminen on siirtynyt noin neljällä kuukaudella eteenpäin ja uusi aloitusaika on 2.5.2017. 
Viivästyminen johtuu E-rakennuksen sisäilmaongelmista sekä sosiaali- ja terveysministeriön 
rakentamisen poikkeuslupapäätöksen odottamisesta. Myönteinen päätös rakentamisen 
aloittamiselle saatiin 7.10.2016.  
 
Ensimmäisen vaiheen ennakoivina töinä on aloitettu joulukuussa 2016: 

 U-rakennuksen sisäpuolisten perustusten vahvistamisen paalutuksilla 
 uuden hissin K-kerroksen rungon ja K-kerroksen käytävän 

vahvistaminen  paalutuksilla 
 apteekin tavaravastaanoton ja lastauslaiturin rakentaminen 
 silmäyksikön sisäänkäynnin muutokset 

 
Ensimmäisen vaiheen urakat olivat urakkalaskennassa 1.7 - 30.11.2016.  Urakkalaskennassa on 
ilmoitettu rakentamisen aloitusajaksi 20.1 - 2.5.2017 välinen aika. 
 
Kuntayhtymän hallitus hyväksyi Kuuman sairaalan ensimmäisen vaiheen urakoitsijat 
kokouksessaan 9.12.2916. 
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Urakoitsijat ovat: 

 RU:                                    Lujatalo Oy 

 Laatta-elementit:              Parma Oy 

 Seinäelementit:                 Lujabetoni Oy 

 Teräspilarit ja palkit:         Normek Oy 

 Putkiurakka:                       Star Expert Oy 

 IV-urakka:                           Suomen talotekniikka Oy 

 Sähköurakka:                     Sioma Oy 

 Palosammutus:                  Marioff Corporation Oy 

 RAU:                                  Honeywell Oy 
 
Lisäksi Kuuman sairaalan ennakoivia töitä toteutetaan ESPER-hankkeen puitesopimusurakoitsijoilla 
minikilpailutuksen kautta. Rakennuksen sisäpuolen töitä tekee Mikkelin Nostajat Oy ja ulkopuolen 
töitä JL-Rakentajat Oy. KSL, ICT ja irtaimistohankinnat kilpailutetaan rakentamisen edetessä. 
 
 
 

11. RAKENTAMISEN KUSTANNUKSET 

 
Hankesuunnitelmassa on kustannustasossa 2/2015 Kuuman sairaalan kokonaiskustannuksiksi 
laskettu 31.431.000 € alv 0 %, ensimmäisen vaiheen kustannusten ollessa 25.192.000€ alv 0 % 
(sisältää yhdyssillat 1.670.000€). Ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannus on tämänhetkisillä 
tiedoilla ja nykyisessä hintatasossa 26.740.000 € alv 0 %. Hankesuunnitelmaan verrattuna uusia 
kustannuseriä ovat U-rakennuksen perustusten vahvistaminen (323.500€), palosammutus 
(187.700€), sydänangiolaitteen hankinta (n.800.000€) ja käyttäjälähtöisen 3D-
rakennussuunnitteluteknologian hankkiminen (arviolta 100.000€, kilpailutus on käynnissä). 
 
Kuuman sairaalan ensimmäisen vaiheen suunnitelma on toisin sanoen pysynyt kustannusarviossa 
ottaen huomioon rakennuskustannusten nousun ja U-rakennuksen vahvistamisen vaikutus. KSL-
laitteiden, lääkintälaitteiden, ICT:n ja irtaimiston lopulliset hinnat selviävät myöhemmin niiden 
kilpailutuksen yhteydessä. Niillä voi olla vaikutusta kokonaisbudjettiin. 
 
Hankesuunnitelman mukaan Kuuman sairaalan KSL-, ICT ja irtaimisto- ja lääkintälaite kustannukset 
ovat seuraavat:  
  U-laajennus  U, HK ja G-muutokset   
KSL  2.393.000 €  1.603.000 € 
ICT  2.475.000 €  sis. laajennukseen 
Irtaimisto & lääkintälait.  515.000 €  801.000 € 
 
Kuuman sairaalan toisen vaiheen rakentaminen kilpailutetaan myöhemmin alkuvuodesta 2019. 
 
Alla olevassa taulukossa on U-rakennuksen ensimmäisen vaiheen suunnitelmista laskettuja 
kustannusarvioita verrattu hankesuunnitelman kustannuksiin. U-rakennuksen laajennuksen ja 
muutoksen kokonaiskustannus on tämän hetkisillä tiedoilla 26.740.000 € alv 0 %. 
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Taulukko 3. Kuuman sairaalan U-osan laajennuksen ja muutostöiden sekä yhdyssiltojen 
suunnitelmista lasketun kustannusarvion vertailu hankesuunnitelman kustannusarvioon. 
 
 
11.1 Mikkelin kaupungin osuus Kuuman sairaalan rakennuskustannuksista 
 
Kuuman sairaalan ensimmäiseen kerrokseen, päivystyksen ja ensihoidon sosiaalitilojen yhteyteen 

rakennetaan tilat kotisairaalatoimintaa varten. Nämä tilat, n. 80 m2 palvelevat lähinnä Mikkelin kaupungin 

väestöä. 80 neliömetrissä on huomioitu kotisairaalan omat tilat (39 m2) ja osuus yhteiskäyttöisistä tiloista 

(41 m2), joka on laskettu henkilöstömäärän suhteessa. 
 
Mikkelin kaupunginvaltuusto ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto sopivat joulukuussa 2015 (Mikkelin 
kaupungin valtuusto § 114 7.12.2015 ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto § 42 11.12.2015), että 

KUSTANNUSTARKASTELU 

KUUMA SAIRAALA, U-RAKENNUKSEN LAAJENNUS JA MUUTOS (I-vaihe)

Hallitus 19.1.2016

1. vaihe 1.6.2016 1. vaihe 30.11.2016 1. vaihe 30.11.2016

8 leikkaussalia 10 leikkaussalia

Bruttoala 8 100 €/brm2 8 100 €/brm2 8 100 €/brm2

  pääpiirustuksista 20.5.2016  tarjoukset 30.11.2016  tarjoukset 30.11.2016

 sisältää sillat  sisältää sillat  sisältää sillat

 Hintataso  78/5.2016  79/11.2016  79/11.2016

Rakennuttajan kustannukset 2 140 000 264 2 140 000 264 2 140 000 264

Rakennustekniset työt 10 681 000 1 319 9 595 000 1 185 9 780 000 1 207

Rakennusurakka 8 939 000 1 104 Lujatalo 9 124 000 1 126

Betonielementit, laatat 147 000 18 Parma 147 000 18

Betonielementit, seinät 344 000 42 Lujabetoni 344 000 42

Teäräspilarit ja -palkit 165 000 20 Normek 165 000 20

LVI-työt 3 101 000 383 2 825 700 349 3 013 600 372

Putkityöt 886 000 109 Starexpert 912 000 113

IV-työt 1 431 000 177 Suomen TT 1 592 900 197

Sprinklerityöt 187 700 23 Marioff 187 700 23

Rakennuautomaatio 321 000 40 Honeyw ell 321 000 40

Sähkötyöt 2 308 000 285 1 842 500 227 Sioma Oy 1 911 500 236

Erillishankinnat 81 000 10 81 000 10 81 000 10

Kulunvalvonta 50 000 6 60 000 7

Videovalvonta 20 000 2 20 000 2

Rakennuskustannukset yhteensä 18 311 000 2 261 16 554 200 2 044 17 006 100 2 100

Muut kustannukset

Irtaimisto + lääkintälaitteet 515 000 64 815 000 101 arvio 815 000 101

KSL 1 909 100 236 1 746 300 216 arvio 1 746 300 216

Sydänangiolaite 800 000 99 800 000 99

ICT 2 475 000 306 2 475 000 306 arvio 2 475 000 306

Varaus 1 699 000 210 1 699 000 210 arvio 1 699 000 210

Muut kustannukset yhteensä 6 598 100 815 7 535 300 930 7 535 300 930

Helikopterikenttä 500 000 500 000 62 arvio 500 000 62

Ennakoivat työt yhteensä 758 100 94 758 100 94

Paalutus sisäpuoli, sidottu hinta 123 500 15 Mlin Nostajat 123 500 25

Paalutus ulkopuolipuoli, sidottu hinta 234 600 29 JL-rakentajat 234 600 

Muu rakentaminen sisäpuoli, laskutyö 200 000 25 Mlin Nostajat 200 000 104

Muu rakentaminen ulkopuoli, laskutyö 200 000 25 JL-rakentajat 200 000 35

Vastaanottoalueen yhteydessä tehdyt työt yhteensä 840 000 104 840 000 104

Muuntamo ja varavoima 280 000 35 280 000 35

Vesisumusammutus tiloineen 220 000 27 220 000 27

Konesali ja kaasusammutus ESSOTE? 340 000 42 340 000 42

 3 D-suunnittelu varaus 100 000

U-OSAN LAAJENNUS YHT 25 409 100 3 075 26 187 600 3 233 26 739 500 3 301

TAIDE EI OLE MUKANA TARKASTELUSSA. *ei hankesuunnitelmassa
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Mikkelin kaupunki maksaa oman rakennusosuutensa investointiavustuksena. Tämä päätös koski 
ensimmäistä rakennusvaihetta eli vastaanottoaluetta.  
Kun kaikkiin rakennusvaiheisiin sovelletaan samaa kustannustenjakologiikkaa, muodostuu kaupungin 

maksuosuudeksi Kuuman sairaalan rakentamisessa 80 m2 osalta 235.208€.  

 
 
11.2 Rakentamisen rahoitussuunnitelma 
 

Koko Kuuman sairaalan kustannukset ovat 31.431.000 €. Kuuman sairaalan rahoitus toteutetaan 
lainarahoituksena osana koko ESPER-hanketta. ESPER-hankkeen rahoitus kilpailutettiin syksyllä 
2015 (valtuuston päätös 32§) kansallisen rahoituksen osalta ja rahoitussopimus Euroopan 
Investointipankin kanssa tehtiin huhtikuussa 2016. Euroopan investointipankin osuus koko 
rahoituksesta on enintään 55 milj. euroa.  
 
Euroopan Investointipankilta keväällä 2016 saatujen alustavien korkoindikaatioiden perusteella 
investointipankkirahoitus on kustannusten ja pitkän laina-ajan näkökulmasta perusteltavaa. 
Euroopan investointipankki asettaa lainoilleen erilaisia konvenatteja, jotka tulee täyttää erityisesti 
Kuuman sairaalan teknisen arvioinnin osalta. Samoin Euroopan investointipankki asetti 
lainalimiitin nostolle aikaan ja euromäärään liittyviä ehtoja. 
 
Rahoituskokonaisuuteen liittyvää korkoriskiä hallitaan suojaustason (50-70 %) kautta, mutta 
suojausta (mm. koronvaihtosopimuksilla) on hankkeen edistyessä jouduttu arvioimaan uudelleen 
korkotason laskun vuoksi. Vastaanottoalueen rahoituksen osalta syksyllä 2015 arvioitiin 
korkokuluiksi 2 %. Korkotaso on etenkin lyhyiden korkojen osalta selvästi madaltunut vuoden 2015 
arviosta ja näyttää ilmeiseltä, että korkokulut jäävät ennalta arvioitua pienemmiksi. Alla oleva kuva 
näyttää 3 kuukauden Euribor-koron ennusteen (ennuste 16.1.2017) kymmeneksi vuodeksi ja koron 
nollataso saavutettaneen vuoden 2020 alussa. 
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Kuuman sairaalan rahoitus hoidetaan kilpailutuksen perustella osaksi Kuntarahoitus Oy:ltä ja 
osaksi Euroopan investointipankilta, siten että pitkäaikaisten lainojen nostot painottuvat 
loppuvuoteen 2017. Rakentamista rahoitetaan pääosin lyhytaikaisen rahoituksen turvin ja 
muutetaan pitkäaikaiseksi rahoitukseksi valmistuvien kokonaisuuksien myötä. Rahoitus on 
kuukausitasoinen suunnitelma, jota on jatkuvasti arvioitava Kuuman sairaalan rakentamisen 
edistyessä. Tarvittaessa kuntatodistusohjelman lainavaltuuksia voidaan valtuuston päätöksellä 
kasvattaa. Kuntayhtymän vanha lainakanta on n. 8,2 milj. euroa, joka erääntyy pääosin vuoteen 
2020 mennessä. 
 
 
11.3 Kuuman sairaalan tuottavuuden tarkastelua 
 
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto (29.5.2015) asetti ESPER-hankkeen tuottavuustavoitteeksi 

10 %, virkamiesvalmistelun esityksen ollessa 5 %. Valtuusto edellytti, että ellei 10 % 

tuottavuustavoite toteudu, tulee hallituksen ryhtyä toimenpiteisiin. Valtuusto- tai hallitustasolla ei 

ole vielä tarkemmin määritelty esim. tavoitteen aikataulua tai ESPER-tuottavuuden suhdetta 

Essote-kuntayhtymän tuottavuustavoitteeseen.  

 

Tuottavuudesta puhuttaessa on tärkeää myös selkeyttää, tarkoitetaanko säästöjä vai todellakin 

tuottavuutta. Sekin on tärkeä huomata, että tuottavuutta ei voida tarkastella ilman 

vaikuttavuuden tarkastelua. 10 % tuottavuus voi tarkoittaa neljää eri asiaa, joista kahdessa 

viimeisessä on säästönäkökulma.  

 

1. 10 % lisää suoritteita samoilla kuluilla 
2. suoritemäärä kasvaa 10 % enemmän kuin kulut  
3. kulut vähentyvät 10 % mutta suoritemäärä pysyy ennallaan 
4. kulut vähentyvät 10 % enemmän kuin suoritteet 

 

ESPER-hankkeessa on analysoitu hankkeen tuottavuutta kesän ja syksyn 2016 aikana (konsulttina 

FCG). Neljässä osaprojektissa (Kuuma sairaala, Vastaanottoalue, Perhetalo ja Mielentalo) tehtiin 

tuotannon laskentaa ja analyysia EPR-episodien perusteella (EPR= episodipotilasryhmä). 

Keskeisenä johtopäätöksenä oli se, että muuttamalla Mikkelin toimintakäytäntöjä Juvan mallin 

mukaisiksi, voidaan saada aikaan 10 % tuottavuuden lisäys kaikissa osaprojekteissa. Juvan ja 

Mikkelin olennaisena erona nähtiin olevan se, että Juvalla on pystytty panostamaan 

peruspalveluihin, kun Mikkelissä puolestaan terveyskeskustasoiseen hoitoon on kohdennettu 

ankaria säästöjä. Tästä seurauksena on ollut, että Mikkelissä palvelutarve on kanavoitu kalliimpaan 

erikoissairaanhoitoon.  

 

FCG esittää, että paras tapa saada selville ESPER-investoinnin hyöty, on asettaa Essoten 

tuottavuuden päämittariksi EPR-pisteen hinta, joka voidaan tarpeen mukaan kohdentaa myös 

ESPER-osaprojekteittain. EPR-pisteen hinnan kehitys antaa kuvan siitä, onko rakennusinvestointi ja 

uudet tilat hyödyttäneet tiloissa harjoitettavaa toimintaa.  
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Koko ESPER-hankkeessa tavoitellaan merkittäviä säästöjä kiinteistökuluissa tilojen tiivistymisen 

seurauksena. Esimerkiksi Pankalammen kiinteistöstä luopumisesta on arvioitu syntyvän n. 

350.000€ säästö vuodessa. Kuuman sairaalan osalta kiinteistökuluissa ei tapahdu alenemaa, sillä 

Kuuman sairaalan neliömäärä kasvaa verrattuna nykytilanteeseen. Uuden kuuman sairaalan 

energiatehokkuus on nykyistä parempi, sillä uudisrakennuksen lämmöneritys on parempi ja 

valaistuksessa käytetään tehokkaita led-valoja.  

 

Kuumassa sairaalassa tuottavuutta on etsittävä toimintamallien muutoksesta. Perustason 

palveluihin panostaminen (vrt. Juvan malli) alentaa myös Kuuman sairaalan kustannuksia 

muuttamalla palvelurakenteen painopistettä; apua ja hoitoa annetaan varhaisessa vaiheessa ja 

ehkäistään tarpeeton erikoissairaanhoitoon lähettäminen (tavoitteena on, että tulevaisuuden 

sote-keskuksissa on myös erikoislääkäripalveluja). Tuottavuutta parantaa myös se, että 

toimenpiteisiin ja leikkauksiin pääsee nopeasti. Kuuman sairaalan leikkaustoiminnan osalta on 

huomioitava, että osa suunnitelluista leikkauksista voi tulla valinnanvapauden piiriin, jolloin potilas 

saa palvelusetelin ja voi hakeutua haluamaansa hoitopaikkaan leikattavaksi.   

 

Kuumaan sairaalaan rahoitukseen ja toimintaan tulevina vuosina vaikuttanee se tosiseikka, että 

peruspalveluihin panostamisen resurssi otetaan erikoissairaanhoidosta. Nykyisen järjestelmän 

kalleuden syynä pidetään liiallista sairaalavetoisuutta ja erikoissairaanhoidon rahoituksen 

uskotaankin muuttuvan radikaalisti (esim. sote-uudistuksen projektijohtaja Tuomas Pöystin 

haastattelu HS 16.1.2017) Mikkelin Kuuman sairaalan toiminta kannattaakin laittaa 

mahdollisimman hyvään tuloskuntoon muutaman vuoden kuluessa.  

 

Etelä-Savon maakuntaliiton selvityksestä (luonnos 13.1.2017) erikoissairaanhoitoon sovellettavia 

tuottavuuden parantamiskeinoja ovat: 

 sairaala- ja vuodeosastopainotteisuuden vähentäminen → 15 % säästöpotentiaali 
huomioiden Etelä-Savon maakunnan ikärakenne ja etäisyydet  

 leikkaustoiminnan käytäntöjen yhtenäistäminen → parhaita käytäntöjä 
noudattamalla 15-20 % säästöpotentiaali  

 päivystyksestä potilas nykyistä useammin kotiin kuin vuodeosastolle → nopealla 
vasteella, kotona asumisen tukemisella ja ikäihmisten lääkäripalveluihin 
panostamisella voidaan vähentää erikoissairaanhoidon hoitopäiviä muiden 
maakuntien tasolle 

 lisätään päivystyksen alueellista koordinaatiota ja ensihoidon roolia → päivystyksen 
ylläpitäminen erityisesti yöaikaan kahdessa sairaalassa tulee kalliiksi ja lisää 
vuodeosastolle otettavien määrää 

 yhtenäistetään Mikkelin ja Savonlinnan sairaaloiden hoitokäytäntöjä ja aloitetaan 
kirurgiasta → potentiaalia vähentää erikoissairaanhoidon hoitopäiviä ja 
toimenpiteitä (kaikki toimenpiteet eivät ole tarpeellisia) 

 

ESPER-hankkeen tuottavuuden (ml. Kuuma sairaala) tarkastelu on kytkettävä Essoten ja koko 

maakunnallisen soten tuottavuuteen. ESPER-hankkeen Kuuman sairaalan investoinnissa tehdään 

uudet, ajanmukaiset tilat koko Essoten (ja maakunnan, jos maakuntalait astuvat voimaan) väestöä 

varten. Investoinnin kannattavuuden vahva perustelu on ollut integraatiossa ja uudenlaisessa 

tavassa toimia yhdessä: 
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 yhteiset tilat päivystykselle, ensihoidolle, kotisairaalalle ja sosiaali- ja kriisityölle 
 päivystystilojen niveltyminen vastaanoton tiloihin nk. nopean 

linjan/kiirevastaanoton kautta 
 tehostettua hoitoa ja valvontaa vaativien potilaiden hoitaminen samassa yksikössä 

ja samoissa tiloissa  
 kootaan yhteen leikkaustoiminta ja heräämötoiminta  

 

ESPER-investointi mahdollistaa sen, että uusi toiminta saa tarkoituksenmukaiset tilat. 

Tuottavuusprojekti jatkuu Essote-tasolla huomioiden koko maakunnan. Olennaista on, että 

Kuumassa sairaalassa tehdään oikeita toimenpiteitä, että toimenpiteet tehdään tehokkaasti ja että 

toimenpiteet kohdennetaan oikein. 

 
 
 

12. VÄISTÖSUUNNITELMA JA MUUTTUVAT 
LIIKENNEJÄRJESTELYT 
 
Kuuman sairaalan U-osan laajennus- ja muutostyöt edellyttävät väistöjä, jotta toiminta voi jatkua 
ilman merkittäviä häiriötekijöitä rakentamisen aikana. Päivystys siirtyy väistötiloihin HK-osalle 
30.4.2017 mennessä ja U-osan ensimmäisen kerroksen purku- ja rakennustyöt alkavat 2.5.2017. 
Päivystyksen on mahdollista palata uusittuihin tiloihin maalis-huhtikuussa 2018. Mikäli arvioidaan, 
että päivystyksen ei kuitenkaan ole hyvä muuttaa uusittuihin tiloihin, kun päivystyksen yläpuolella 
vielä rakennetaan, on väistön mahdollista jatkua maaliskuuhun 2019, jolloin koko U-rakennus on 
valmis. 
 

 
Kuva 14. Päivystys siirtyy väistöön nykyisistä tiloista U1:sta HK-osalle.  

 
Päivystyksen volyymit ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen vuoden aikana ja alunperin tehty 
väistösuunnitelma HK-osalle on käynyt toteutuksen aikana liian pieneksi. Jotta toiminnan sujuvuus 
voidaan taata väistön aikana, etsitään päivystysosaston vieressä olevalle valvontayksikölle 
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korvaavia tiloja muualta sairaalan sisältä, jolloin valvonnalta vapautuvaan tilaan saadaan lisää 
vuodepaikkoja päivystyksen tarkkailupotilaille. Väistötilat on jaettu vastaanottohuoneisiin ja 
henkilökunnan takatoimistoksi sekä potilaiden avoimeen tarkkailualueeseen. 
 
Ennakoivina töinä tehtävien paalutusten aikataulu on joulukuussa 2016 - tammikuussa 2017 
sovitettu yhteen P-kerroksessa olevan silmäyksikön leikkaustoiminnan kanssa niin, että 
paalutukset alkavat iltapäivisin vasta leikkausten jälkeen. Tammikuun lopussa 
silmäleikkaustoiminta siirtyy väistöön leikkausosastolle. Silmäyksikön tiloissa tehtävät muutostyöt 
keskitetään kesälle 2017 silmäyksikön toiminnan sulun ajalle, jolloin silmäyksikön 
vastaanottotoiminnan ei tarvitse siirtyä väistöön.  K ja P-kerroksissa sijaitseva sairaala-apteekki 
pystyy toimimaan nykyisissä tiloissa koko rakentamisen ajan, koska apteekin toiminnan kriittinen 
järjestelmä, ilmanvaihto, on turvattu omalla ilmanvaihtokoneistolla. 
 
Teho-osasto ja vaativa valvonta pysyvät nykyisissä tiloissaan uusien Tehovalvonnan tilojen 
valmistumiseen saakka. Myös leikkausosasto toimii nykyisissä tiloissa Kuuman sairaalan 
rakentamisen ajan. U-osan laajennus- ja muutostöiden yhteydessä rakennetaan uudet 
leikkaussalitilat, joihin siirtymisen jälkeen nykyiset tilat HK-osalla saneerataan heräämötiloiksi ja 
leikkauspotilaiden valmistelutiloiksi. HK-osan saneeraus toteutetaan eri vaiheissa, niin että 
heräämötoiminta voi jatkua nykyisissä tiloissa HK-osan valmistumiseen saakka. Kulku heräämöiden 
ja leikkaussalien välillä turvataan koko rakentamisen ajan.  
 
Kuuman sairaalan työmaa aiheuttaa muutoksia päivystyksen ambulanssiliikenteelle ja 
jättöliikenteelle sekä asiakkaiden kulkuun silmäyksikköön. Työmaa sulkee silmäyksikön nykyisen 
sisäänkäynnin ja asiakkaat ohjataan rakentamisen aikana silmäyksikön tiloihin pääaulan ja P-
kerroksen kautta. Uusi lopullinen reitti silmäyksikköön kulkee Sairaalaparkista yhdyssiltaa pitkin 
hissille ja hissillä suoraan silmäyksikköön tai vaihtoehtoisesti maanpinnan tasossa 
Pirttiniemenkadulta uutta luiskaa pitkin silmäyksikköön. 
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Kuva 15. Kuuman sairaalan työmaan vaikutukset liikenteeseen.  
 
Ambulanssien ajoreitti Pirttiniemenkadulta päivystyksen väistötiloihin pidetään auki koko 
rakentamisen ajan. Ambulanssiliikenne ja päivystyksen kiireellinen jättöliikenne käyttävät samaa 
ramppia kuin tälläkin hetkellä. Päivystyksen käveleville potilaille erotetaan aidattu väylä rampin 
oikealla puolella, joka johtaa erilliseen sisäänkäyntiin. Klo 7 – 20 välillä kävelevät päivystyspotilaat 
voivat tulla päivystykseen myös pääaulan kautta. Kaikki muu asiakasliikenne Mikkelin 
hyvinvointikeskukseen ohjataan Porrassalmenkadun kautta pääaulaan. 
 
Kuuman sairaalan työmaan tarvitsemat tilat ovat Mannerheimintien puoleisella pihalla ja 
Pirttiniemenkadun varrella sekä Pirtin tontilla. Urakoitsija vuokraa Pirttiniemenkadun tilat Mikkelin 
kaupungilta. 
 
 
 

13. KUUMAN SAIRAALAN AUDITOINTI 
 

Euroopan investointipankki (EIP) ESPER-hankkeen osarahoittajana edellytti Kuuman sairaalan 
toiminnallisen suunnittelun ja rakennussuunnittelun auditointia ehtona Kuuman sairaalan 
lainoitukselle. EIP edellytti auditoinnin tekijäksi itsenäistä ja kokenutta sairaalasuunnittelu-
toimistoa, jolla täytyi olla kokemusta vähintään kolmen vastaavanlaisen kohteen suunnittelusta ja 
toteuttamisesta viimeisen 10 vuoden aikana. Kilpailutuksen perusteella auditoijaksi valittiin 
itävaltalainen VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & CO KG. 
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Vuorovaikutteinen auditointiprosessi alkoi elokuussa 2016 ja VAMED laati loppuraportin joulukuun 
alussa 2016.   
 
VAMEDin huomiot/suositukset auditoinnin perusteella olivat: 

1. Koko U-osan, myös apteekin tilojen, tyhjentäminen rakentamisen ajaksi. 
2. U-osan kahden uuden yksittäisen hissin rakentaminen kahden hissin ryhmäksi. 
3. Sairaalaparkin yhdyssillan vaihtoehtoisen reitin selvittäminen. 
4. Yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen päivystyksen liikenteen turvaamiseksi 

Kuuman sairaalan ja Perhetalon rakentamisen aikana. 
5. Kuuman sairaalan ja pääaulan rakentaminen eri aikaan sairaalan asiakasvirtojen 

ohjaamisen helpottamiseksi. 
6. Leikkausosaston tilasuunnittelun uudelleenarviointi steriilivarastotilojen sijainnin ja 

logistiikan näkökulmasta.  
 
VAMEDin huomiot käytiin läpi Kuuman sairaalan suunnittelijoiden kanssa ja auditoijalle annettiin 
suulliset ja kirjalliset vastaukset: 
 

1. Koko U-osan, myös apteekin tilojen, tyhjentäminen rakentamisen ajaksi. U-osa on 
rakennettu 2005-2006 hyvin modernilla tavalla käyttäen avoimen rakentamisen (open 
building) periaatteita 10 vuotta ennen kuin malli tuli yleiseen tietoisuuteen. Rakennuksen 
eri kerrokset ovat talotekniikan (LVI ja sähkö) osalta itsenäisiä, jolloin ylemmissä 
kerroksissa tapahtuvat muutokset eivät vaikuta alempien kerrosten tekniikan 
toimivuuteen. Rakentamisesta aiheutuva melu ja tärinä otetaan huomioon siirtämällä 
silmäleikkaukset toiseen rakennusosaan. Muut U-rakennuksen toiminnot, apteekki, 
silmäyksikön vastaanottotoiminta ja arkisto, pidetään toiminnassa rakentamisen ajan. Jos 
rakentamisen aikana ilmenee ongelmia, arvioidaan väistöjen tarve uudelleen. 

 
2. U-osan kahden uuden yksittäisen hissin rakentaminen kahden hissin ryhmäksi. Kahden 

hissin ryhmä tiedostetaan toimintana tehokkaammaksi kuin kaksi erillistä hissiä. U-
rakennuksessa on kolme hissiä, joista kaksi on kokonaan uusia ja yksi uusittu vanhaan 
kuiluun. Toinen uusi hissi on pääasiassa tarkoitettu materiaalien kuljetukseen ja huoltoon, 
ja hissiltä on yhteys koko U-rakennusta palvelevaan siivouskeskukseen. Tämä hissi 
varmistaa häiriötilanteissa myös potilaskuljetuksen sujumisen. Toinen uusi hissi tulee 
Sairaalaparkista yhdyskäytävän ja porrashuoneen yhteyteen. Hissiä käyttävät ennen 
kaikkea silmäyksikön asiakkaat, jotka tulevat Sairaalaparkista suoraan silmäyksikköön. 
Hissiä käytetään myös kemikaalialtistuneen potilaan siirtämiseen tehovalvontaan, 
ambulassihallissa suoritetun pesun jälkeen. Kyseiset toiminnot eivät onnistu, jos tämä hissi 
rakennetaan samaan yhteyteen toisen uuden hissin kanssa. 

 
3. Sairaalaparkin yhdyssillan vaihtoehtoisen reitin selvittäminen. Vaihtoehtoisia reittejä 

Sairaalaparkista pääaulaan on selvitetty jo hankesuunnitelmavaiheessa. Nykyiseen 
suunnitelmaan, eli kulkuyhteyden rakentaminen Sairaalaparkista pääaulaan U-osan ja HK-
osan välissä toisen kerroksen tasolla, päädyttiin, koska: 

 Yhdyssillan vienti U-osan pohjoispuolella (Pirttiniemenkadun päällä) peittäisi 
tehovalvonnan ulkoikkunat, rakentaminen tapahtuisi Mikkelin kaupungin 
omistaman kadun ja jalkakäytävän päälle, yhdyssillan paalutukset aiheuttaisivat 
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haasteita ja sillan ulottaminen Pirttiniemenkatua pitkin Perhetaloon saakka toisi 
korkeusongelman ambulanssiliikenteelle.  

 Yhdyssillan vienti HK-osan ja G-osan välistä pääaulaan ensimmäisen kerroksen 
tasolla vaatisi yhden kerroksen korkuisen korkoeron toteutettuna luiskaamalla. 
Tällaisista ratkaisuista on nähty huonoja esimerkkejä vierailuilla muissa sairaaloissa. 
Raskaan potilassängyn, rollaattorin ja pyörätuolin hallinta luiskassa vaatii voimaa ja 
henkilökuntaa ja on vaarallista. Tämän vuoksi asetettiin vaatimus vaakasuorasta 
yhdyssillasta. 

 
4. Yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen päivystyksen liikenteen turvaamiseksi 

Kuuman sairaalan ja Perhetalon rakentamisen aikana. Suunnitelma tarkennetaan 
yhteistyössä valittavan rakennusurakoitsijan kanssa. Suunnitelman teko edellyttää 
urakoitsijan osaamista tarvittavista työalueista ja aikatauluista. Ks. kohta 13 väistöt.  

 
5. Kuuman sairaalan ja pääaulan rakentaminen eri aikaan sairaalan asiakasvirtojen 

ohjaamisen helpottamiseksi. Pääaulassa on ollut poikkeusjärjestely noin vuoden ajan, kun 
vastaanottoaluetta on rakennettu. Uusi käyttöönotettava aulan laajennusosa (mm. 
asiakaspalvelupiste) ja reitin avautuminen vastaanottoalueelle tammikuussa 2017 
helpottavat tilannetta. Pääaulan ajateltu laajennus sisäpihalle voidaan tehdä ensin ja sen 
jälkeen vanhan pääaulan muutostyöt ilman suurempaa häiriötä. 

 
6. Leikkausosaston tilasuunnittelun uudelleenarviointi steriilivarastotilojen sijainnin ja 

logistiikan näkökulmasta. Leikkaussalien tilasuunnitelma on yhä uudelleen käyty läpi 
leikkausosaston työntekijöiden kanssa ja yhteinen mielipide on, että suunnitelmaa ei 
tarvitse muuttaa.   

 
Vamedin auditointiraportti on ollut hallituksen käsittelyssä 9.12.2016. Loppuraportti on toimitettu 
Euroopan investointipankille ja raportista on keskusteltu pankin kanssa. Pankki on pyytänyt 
lisäselvitystä Kuumaan sairaalan jäävien toimintojen turvallisuudesta rakentamisen aikana ja 
väistötilojen tarkoituksenmukaisuudesta. Yhdessä turvallisuuspäällikkö Jukka Ahon kanssa 
laadittiin lisäselvitys ko. asiasta ja selvitys toimitettiin auditoijalle 5.1.2017. ESPER on antanut 
EIP:lle auditoijan päivitetyn auditointiraportin 16.1.2017. Kuuman sairaalan auditoinnin tulee olla 
Euroopan investointipankin hyväksymä ennen ensimmäistä lainan nostoa, joka tapahtuu 
loppuvuodesta 2017.  
 
Yhteenvetona VAMED toteaa auditointiraportissaan Kuuman sairaalan suunnitelmien olevan 
pätevät ja riittävät.  
 
 

14. ESPER-HANKKEEN ja KUUMAN SAIRAALAN 
RISKINARVIOINTI 
 

Vuoden 2016 aikana saatiin päätökseen monta toimenpidettä, jotka pienentävät merkittävästi 
ESPER-hankkeen riskejä: 

 ESSOTE-kuntayhtymän perustaminen 
 huhtikuussa 2016 Euroopan investointipankin myönteinen lainapäätös 
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 lokakuussa 2016 Sosiaali- ja terveysministeriöltä myönteinen poikkeuslupapäätös 
rakentamiselle 

 lokakuussa 2016 varmistui määräaikainen poikkeuslupa synnytysten jatkumiselle 
Mikkelin keskussairaalassa 

 Kuuman sairaalan ja Perhetalon rakennuslupapäätökset Mikkelin kaupungin 
lupaviranomaiselta 

 
Vuonna 2017 on täydessä käytössä hankkeen kustannusseurantajärjestelmä ScudoPro, joka 
mahdollistaa ajantasaisen kustannusseurannan osaprojekteittain, huomioiden myös rakentamisen 
sopimukset ja sitoutumien vaikutus kustannusennusteeseen. Avainhenkilöriskiä on voitu 
pienentää merkittävästi kun STM:n poikkeuslupapäätöksen myötä hanketoimiston työntekijöiden 
työsuhteita on jatkettu vuoden 2018 loppuun saakka. Myös ESPER- hankkeen ja kehittämisyksikön 
fuusio on merkittävä asia, joka antaa ESPERissä tehdylle toimintamallityölle legitimiteetin ja 
mahdollistaa kuntayhtymän kehittämisresurssien joustavan käytön.  
 
Vuonna 2017 ESPER-hankkeessa tarkennetaan edelleen toimintamalleja ja tilasuunnitelmia 
sairaaloiden välisen työnjaon ja maakunnallisen sote-uudistuksen näkökulmasta. Tähän 
tarkasteluun hyvän työvälineen antaa Etelä-Savon maakuntaliiton johtama maakunnallinen sote-
uudistustyö ja konkreettiset maakunnan kahden sairaalan profilointiin liittyvät selvitykset ja 
tavoitteiden asettaminen. ESPER-hankkeen tulee valmistautua osaltaan myös arvioimaan, mikä 
vaikutus mahdollisella valinnanvapaudella on toimintaan ja rakennettaviin tiloihin.  
 
Kuuman sairaalan rakentamisen suurimmat riskit liittyvät mahdolliseen päätösten viivästymiseen, 
uusien tilojen toimimattomuuteen ja väistöjen (erityisesti päivystyksen väistö) onnistumiseen. 
Kuuman sairaalan rakentamispäätöstä haetaan valtuustolta n. neljä kuukautta alkuperäisestä 
aikataulusta myöhässä, jotta olisi paremmin tiedossa Mikkelin keskussairaalan asema 
päivystyssairaalana. Uusien tilojen toimivuuteen ja väistöihin liittyvää riskiä on minimoitu 
auditoinnin avulla ja mm. laajentamalla päivystyksen käyttöön tulevaa väistötilaa merkittävästi. 
Silmäleikkausten riski liittyy siihen, että erityisesti kaihileikkausjonot kasvavat nykyisestä  
(km. 3,5 kk) salikapasiteetin pienentyessä.  Myös urakoitsijavalintoihin ja sopimuksiin liittyy riskejä, 
joita yritetään jatkuvasti minimoida. 
 
 

RISKI ja toteuma 
2017 

Riskin 
todennäköisyys 
koko 
ESPER/Essote 

Riskin 
todennäköisyys 
Kuuma sairaala 

Toteutuneen riskin 
vaikutus 

Toimenpiteet riskin 
hallitsemiseksi 

Väestön ja 
asiakkaiden 
sitoutuminen 
hankkeeseen 

matala matala Hankkeen kannatus 
heikko. 
 
Kuntalaiset eivät ole 
“oman sairaalan” takana  

Viestintä.  
 

Hankkeen 
avainhenkilöriski 

kohtalainen kohtalainen Avainhenkilöitä 
irtisanoutuu. 

Työsuhteiden 
pidentäminen. Johdon tuki 
ja säännölliset yhteiset 
keskustelut.  
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Erityisosaajien 
saatavuus 
 

korkea korkea 24/7 päivystyssairaalan 
toiminta vaakalaudalla 

Houkuttelevat tilat ja 
välineet.  
Myönteinen 
työnantajamaine. 
Rekrytointistrategia. 

Tulevan 
lainsäädännön 
epäselvä tilanne 

kohtalainen kohtalainen Molemmat maakunnan 
sairaalat näivettyvät. 

Maakunnallisen soten 
valmistelu etenee 
aikataulussa ja hyvässä 
hengessä.  

Päätöksenteon 
viivästyminen 

kohtalainen kohtalainen Rakentaminen viivästyy, 
sitoutuminen kärsii, 
kustannukset nousevat. 

Rakennushankkeen 
eteenpäinvieminen 
toimintaympäristön 
epävarmuudesta 
huolimatta.  

Investoinnin 
rahoittaminen 
 

matala matala Korkotaso nousee, 
kuntien tasapuolinen 
osallistuminen ja vastuu 
vinoutuu.  

Hyvä rahoitussuunnitelma. 

Hankkeen 
kustannusten 
nousu sovitusta 

kohtalainen kohtalainen Pääomakustannusten 
karkaaminen.  

Muutoksista 
pidättäytyminen 
investointipäätöksen 
jälkeen.  
Kilpailutuksen ja 
sopimusten hallinta.  

Urakoitsijavalinnat 
ja sopimukset 

kohtalainen matala Laatu heikkenee, hanke 
myöhästyy, kustannukset Î 

Kilpailutuksen ja 
sopimusten hallinta.  

Käyttäjien 
suunnitelmat 
muuttuvat 

korkea korkea Työmaa myöhästyy, 
urakoitsijat rokottavat,  
kustannukset nousevat.  

Muutoksista 
pidättäytyminen 
urakkalaskennan jälkeen.  
1:1 3-D  teknologia avuksi 
suunnitteluun.  

KSL ja lääkintälaite-
hankinnat 

kohtalainen korkea Tiedot puuttuu sähkö- ja 
LVI- ja automaatio-
suunnitelmista, 
rakentaminen viivästyy, 
hinta nousee. 

Hankintoihin 
panostaminen, vastuu- 
henkilöiden ja resurssien 
varmistaminen. 

Rakentamisen 
aikainen 
väistötilojen 
toimivuus 

kohtalainen korkea Päivystyksen, silmäyksikön 
tai apteekin toiminta 
vaarantuu vakavasti.  

 

Päivystys ja 
silmäleikkaukset väistössä.  
Henkilökunnan ja 
asiakkaiden opastus. 
Turvallisuussuunnitelma. 
Valmius häiriötilanteisiin.  

Toiminnan 
turvallisuusriskit 
työmaan aikana. 

kohtalainen kohtalainen Toiminta vaarantuu 
rakenteellisesti sekä 
toiminnallisesti työmaan 
aikana. 

Huolellinen riskiarviointi, 
jossa määritellään 
toimenpiteet ja 
vastuuhenkilöt. 
 



50 
 

Työturvallisuusriski  kohtalainen kohtalainen Työmaan tilapäinen 
pysähtyminen, 
avainhenkilöiden 
loukkaantuminen ja 
oikeudelliset vastuut. 

Sopimuksissa vastuunjako 
aukottomaksi, vastuu 
tilaajan turvallisuus-
koordinaattorilla ja 
työmaan päätoteuttajalla. 

ESPERin ja 
linjaorganisaation 
yhteistyö  

kohtalainen kohtalainen Päällekkäistä työtä, 
skismaa, 
tehtävien 
väliinputoamista. 

Selkeät toimenkuvat ja 
vastuun määrittelyt. 
ESPER osaksi 
kehittämisyksikköä.  

ICT-ongelmat 
verkot, kaapelit, 
koneet, ohjelmat 

korkea korkea Katkoksia, 
lisäkustannuksia, 
toiminnan häiriintymistä.  

Tietohallinnon sitominen 
tiiviisti hankkeeseen. 
Tietohallinnolle riittävät 
resurssit.   

Hankkeen hallinta kohtalainen kohtalainen Kokonaisuus ei pysy 
käsissä, talous, 
aikataulutus ja toiminta 
vaarantuu.  

Hanketoimistoon riittävä 
vahvuus ja osaaminen.  
Johdon tuki hankkeelle.  

SOTE-integraatio ei 
toteudu 

riski poistunut riski poistunut rakennetaan tiloja “eri 
porukoille”.  

Essote-kuntayhtymä! 

Muiden kuntien 
palveluiden 
kehittäminen 

kohtalainen matala Sairaala-alue kehittyy 
mutta palvelut muualla 
jäävät irrallisiksi.  

Tiivis 
toimintamalliyhteistyö 
lähipalveluiden kanssa.  

Erityispalvelut 
painottuvat liikaa 
suhteessa 
peruspalveluihin. 

kohtalainen korkea ESH:n kustannukset 
karkaavat. Liikaa 
toimenpiteitä ja 
vuodeosastojaksoja.  

Peruspalvelu-, lähipalvelu- 
ja avohoitopainotteisuus 
myös erityispalvelujen 
kehittämisessä. Kotiin 
vietävät palvelut.  

Restoratiivinen 
ympäristö (healing 
environment) 

matala kohtalainen Rakennettu ympäristö ei 
tue paranemista/ 
kuntoutumista ja 
henkilöstö ei viihdy. 

Huolelliset taide-, opastus 
ja sisustusratkaisut.  

Ekologiset 
näkökohdat 

matala matala Rakennusten 
energiatehokkuus ei 
parane, kustannukset 
nousevat, ympäristö 
kärsii.  

Energiatehokkuustavoittee
n toteutumisen seuranta.   
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