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1 JOHDANTO

Suomessa on 20 keskussairaalaa, joista lähes kaikki ovat 2010-luvulla tai tulevaisuudes-

sa kokemassa suuria muutoksia. Muun muassa tekninen korjaustarve, muuttuvat hoito-

menetelmät ja teknologiat, sekä taloudellisen tehokkuuden tavoittelu asettavat tarpeita 

muutoksille. Keskussairaalat ovat lähes poikkeuksetta vuosikymmenien aikana kehitty-

neitä ja moniulotteisia kokonaisuuksia, jolloin laajennusten suunnittelu vaatii monien teki-

jöiden yhteensovittamista.

Mikkelin keskussairaala vastaa edellistä kuvailua. 1800-luvun puolivälistä lähtien raken-

tunut sairaala-alue jatkaa kehittymistään. Tällä hetkellä, vuonna 2019, käynnissä oleva 

laajennus- ja korjaushanke valmistuu viimeisten vaiheiden osalta 2020-luvun alkupuolella, 

pitäen sisällään sekä täysin uusia osia, että vanhojen osien korjauksia ja perusteellisia 

muutoksia.

Tämän diplomityön suunnitelman aiheena on kyseiseen hankkeeseen liittyvä Mikkelin 

keskussairaalan U-rakennuksen laajennus. Laajennusosa sisältää niin sanotun kuuman 

sairaalan toiminnot, joihin kuuluvat ensihoito ja päivystys, tehovalvonta sekä leikkaus-

toiminta. Oma suunnitelmani on todellisesta, vuoden 2019 aikana valmistuvasta, raken-

nushankkeesta erillinen, vaihtoehtoinen näkemys kyseisestä laajennuksesta. Olen saanut 

työskennellä myös todellisen projektin parissa suunnittelun loppuvaiheessa Raami Arkki-

tehdit Oy:ssä. Diplomityössä on käytetty lähtökohtina todellisen hankkeen lähtötietoja ja 

tilaohjelmaa.

Diplomityön pääpaino on ollut suunnitelmallisessa työssä. Kirjallisessa osuudessa taus-

toitetaan suunnittelukohdetta ja suunnittelun lähtökohtia, sekä esitellään suunnitelma ja 

selostetaan suunnitelmaan päätyneet ratkaisut. 
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2 MIKKELIN KESKUSSAIRAALA

Yksi Suomen kahdestakymmenestä keskussairaalasta on sijainnut Mikkelissä vuodesta 

1975, mutta sairaalatoiminta kyseisellä paikalla rautatien ja kaupungin keskustan välissä 

alkoi jo 1800-luvun puolivälissä. Sairaala-alue (kuva 1) on täydentynyt ja laajentunut as-

teittain ja nykyisen keskussairaalan alueella on käytössä olevia rakennuksia kolmelta 

vuosisadalta. Täydentäminen jatkuu edelleen, sillä keskussairaala laajenee ja muuntuu 

2020-luvulle jatkuvan laajennus- ja korjausprojektin myötä. 

Tässä luvussa taustoitetaan Mikkelin keskussairaala-alueen vaiheita historiasta tällä het-

kellä, vuonna 2019, käynnissä olevaan laajennukseen, peilaten keskussairaalan vaiheita 

myös yleiseen sairaalasuunnittelun kehitykseen ja siihen liittyviin teemoihin. Kolmannessa 

luvussa luodaan katsaus sairaalarakentamisen ja samalla Mikkelin keskussairaalan tule-

vaisuuteen.

kuva 1: mikkelin keskussairaala ennen esper-laajennushanketta
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2.1 HISTORIA

Vielä keski-ajan Euroopassa sairaita hoidettiin rakennuksissa, jotka palvelivat usein myös 

muussa käytössä: esimerkiksi orpokoteina tai köyhien ja vainottujen turvapaikkoina [5]. 

Sairaat pyrittiin usein eristämään muusta kansasta, ennemmin kuin parantamaan heidät, 

parannuskeinojen useisiin sairauksiin puuttuessa. 

Parannettavissa olevien sairauksien hoitoon tähtääviä, sairaalakäyttöön suunniteltuja 

rakennuksia alettiin Suomessa rakentaa 1700-luvun puolen välin jälkeen. Suomalaisen 

sairaalalaitoksen historian voidaankin katsoa alkavan vuoden 1759 Turun lasaretin perus-

tamisesta [1]. Tätä seurasivat 1760-luvulla viralliset säädökset, jotka mahdollistivat alueel-

listen lääninlasarettien perustamisen. Mikkelin lääninsairaalan edeltäjä, Kymenkartanon 

lääninlasaretti, rakennettiin Heinolaan, ollen 1800-luvulle tultaessa yksi viidestä lääninla-

saretista Suomessa. Hirsistä koottu rakennus otettiin käyttöön vuonna 1799, sisältäen 12 

vuodepaikkaa. [4]

MIKKELIN LÄÄNINSAIRAALA

Mikkeli määrättiin läänin hallintokeskukseksi vuonna 1931 ja uutta lääninsairaalaa suun-

niteltaessa oli vuonna 1838 kaupunkioikeudet saanut kylä luonteva valinta sairaalan pai-

kaksi. Suunnitelmat uudesta lääninsairaalasta laati tuolloinen valtion intendentinkonttorin 

päällikkö C. L. Engel. Piirustukset valmistuivat vain viikkoja ennen hänen kuolemaansa. 

Tiilirakenteinen päärakennus sivurakennuksineen valmistui lukuisten viivästysten jälkeen, 

ja sairaalakalusto kuljetettiin Heinolasta Mikkeliin vuoden 1844 lopulla. [4]

1800-luvun aikana uuteen lääninsairaalaan tehtiin useita pieniä laajennuksia, kuten 

mielisairaiden vastaanottolaitos vuonna 1882. Tekniikan kehittyessä tehtiin asteittasia 

parannuksia, kuten vesijohdot ja viemäri 1900-luvun alussa. Perusteellisempaa laajen-

nusta varten sairaalan tonttia kasvatettiin jo vuosisadan alussa, mutta useiden hylättyjen 

suunnitelmien jälkeen laajennusta päästiin toteuttamaan vasta vuosina 1932-35. Uuden, 

116 vuodepotilaalle tarkoitetun rakennuksen (kuva 2) suunnitteli useita muitakin varhaista 

funktionalismia edustaneita sairaalarakennuksia piirtänyt rakennusopin professori Jussi 

Paatela. [4]

LÄÄNINSAIRAALASTA KESKUSSAIRAALAKSI

Erikoissairaanhoitoa tarjoavien keskussairaaloiden perustaminen nousi Suomessa pu-

heenaiheeksi jo 1920-luvulla, kun pohdittiin sairaalaverkon kehittämistä. Käytännön toimia 

kuitenkin epäröitiin vielä 1930-luvun ajan. Toisen maailmansodan vauhdittamana saatiin 

keskussairaalalaki hyväksyttyä eduskunnassa vuonna 1943. Sen mukaan keskussairaa-

lat vastaavat erikoissairaanhoidosta vähintään kolmella lääketieteen erikoisalalla ja kun-

kuva 2: jussi paatelan suunnittelema, vuonna 1935 valmistunut rakennus
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nansairaalat tarjoavat täydentäviä peruspalveluita. Asetus keskussairaaloiden rakenta-

misjärjestyksestä annettiin vuonna 1950. Sen mukaan keskussairaalaverkko tuli toteuttaa 

15 vuoden kuluessa, alkaen alueilta joiden nähtiin jääneen sairaanhoidollisesti pahiten 

jälkeen. Aikataulullisesta tavoitteesta jouduttiin kuitenkin ajan myötä joustamaan, viimeis-

ten keskussairaaloiden valmistuttua vasta 1980-luvun lopulla. [1] 

Ensimmäinen uusi keskussairaala valmistui Joensuuhun vuonna 1953, toinen Jyväsky-

lään 1954. Vaikkakin oman keskussairaalan saaminen nähtiin maakunnissa ylpeyden 

aiheena, pakotti 1950-luvun tiukka taloudellinen tilanne valtiota ja kuntia lykkäämään 

hankkeita [1]. Näin myös Mikkelissä, jossa lääninsairaalan asettamista keskussairaalaksi 

venytettiin vuoteen 1965 asti. Keskussairaalan perustamisen tuomia taloudellisia paineita 

peläten Mikkelin kaupunki keskussairaalapiirin kuntineen vastustivat hanketta viimeiseen 

saakka. Sairaalan sijaintia jatkuvasti tiivistyvän kaupungin keskellä oli kritisoitu jo ennen 

edellistä laajennusta ja tontti nähtiin kaupungin edustajien puolesta edelleen mahdotto-

man ahtaana keskussairaalan vaatimia tulevaisuuden laajennuksia ajatellen. Lääkintö-

hallitus kuitenkin näki, että lääninsairaala täytti keskussairaalalle asetetut vaatimukset, 

vaikka kaikkia vaadittuja osastoja ei ollut vielä olemassa, ja valtioneuvosto määräsi läänin-

sairaalan siirtymisen kuntainliiton omistamaksi keskussairaalaksi heinäkuussa 1965. [4]

kuva 3: sairaala-alueen rakennukset valmistumisvuosittain

1840 (C.L. ENGEL)

1935 (J. PAATELA)

1958 (K. KOKKO)

1985 (E. WIRTA)

2006 (J. KUJALA)
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Mikkelin keskussairaala perustettiin, mutta perustamiskirjassa luetelluista sairaansijoista 

puuttui yli sata kappaletta, eikä sairaalassa ollut kaikkia vaadittuja osastoja. Toimitiloja 

hankittiin väliaikaisilla järjestelyillä, samalla kun valmistelut laajennushankkeen toteutta-

miseksi aloitettiin 1960-luvun lopulla. Keskussairaala-alueen sijainnista oli useita mieli-

piteitä ja ehdotuksia, mutta lopulta päädyttiin laajentamaan vanhaa sairaalaa olemassa 

olevalla paikalla kaupunkikeskustan tuntumassa. Sairaalakortteli laajeni pohjoiseen Pirtti-

niemenpuistoon, kun alueen uusi asemakaava vahvistettiin vuonna 1973. [4]

Tilatarpeiden tarkennettua kävi selväksi, että uutta, vaativampaa tekniikkaa sisältävät tilat 

tultaisiin sijoittamaan kokonaan uuteen osaan, vuodeosastojen sekä hallinto- ja talous-

osastojen jäädessä vanhoihin osiin. Laajennushanke jaettiin perustamissuunnitelmassa 

kolmeen vaiheeseen: hallintokeskuksen saneeraus, laajennuksen rakentaminen ja viimei-

senä vanhan sairaalan peruskorjaus. Ensimmäinen saneerausvaihe saatiin toteutettua 

vuosina 1975-76. Toisen vaiheen laajennus ei sen sijaan käynnistynyt yhtä kivuttomasti, 

lykkääntyen valtion heikon taloustilanteen johdosta. [4]

Laajennuksen pääsuunnittelijaksi valittiin saneerausvaiheessa mukana ollut arkkitehti 

Erkki Wirta (Arkkitehtitoimisto Marja ja Erkki Wirta) ja suunnittelusopimus laadittiin vuon-

na 1979. Perusteellisen suunnittelun ja tarvittavien tonttikauppojen jälkeen laajennuksen 

rakennustyöt aloitettin vuonna 1983. Laajennus (kuva 4) valmistui vuoden 1985 kuluessa, 

alittaen hyväksytyt kustannukset 21 miljoonalla markalla. Uuteen osaan sijoitettiin lähes 

kaikki tutkimus- ja toimenpidetilat, sairaalan huoltotilat sekä yleisöä palvelevia tiloja ku-

ten kahvila ja luentosali. Suurhankkeen kolmas vaihe, peruskorjaus, toteutettiin hiljalleen 

kymmenen vuoden kuluessa, viimeisen työn valmistuttua vuonna 1992. [4]

kuva 4: vuonna 1985 valmistunutta osaa, nykyinen pääsisäänkäynti.
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Kuuman sairaalan laajennustarve osana laajempaa hanketta liittyy päivystystilojen päi-

vittämiseen nykyaikaisen monitoimijapäivystyksen vaatimalle tasolle. 1980-luvulla raken-

netussa osassa sijaitsevat nykyiset, yli 30 vuotta sitten valmistuneet, leikkaussalit eivät 

enää täytä nykyisiä vaatimuksia. Tilat ovat ahtaita ja vaikeuttavat nykyaikaisen teknolo-

gian käyttöä, joten niiden uudistamista olemassa oleviin tiloihin ei nähdä kannattavana. 

Historia toistaa itseään, sillä 1980-luvun laajennusta suunniteltaessa päädyttiin samoihin 

johtopäätöksiin silloisten olemassa olevien tilojen kohdalla. 

Kokonaishankkeessa Kuuman sairaalan laajennus sijoittuu vaiheeseen 3 ja uudet tilat 

on suunniteltu käyttöönotettavaksi vuoden 2019 alkupuoliskolla. Muut kuuman sairaalan 

toimintaan olennaisesti liittyvät, olemassa oleviin tiloihin sijoittuvat toiminnot tullaan uudis-

tamaan vuosina 2019-2020. Näihin lukeutuvat heräämöt, välinehuollon tilat ja sairaalan 

pääaula. [2]

U-osan päivystyssairaalan laajennus mukaan lukien keskussairaalan alue ympäristöineen 

tulee alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan täydentymään ja tiivistymään vuoteen 

2020 mennessä yhteensä kolmella huomattavalla uudisosalla: Kuuman sairaalan laajen-

nus, Perhetalo ja Mielentalo. Sairaala-alueen pohjoisnurkan puistoalueelle rakennettavas-

sa Perhetalossa tulevat sijaitsemaan esimerkiksi lasten- ja naistentautien erikoispalvelut 

ja synnytyssalit. Mielentalo pitää sisällään mielenterveys-, päihde-, ja sosiaalipalveluja, 

jotka ovat aiemmin sijainneet pääosin keskussairaalasta erillään.Yhteensä vuonna 2015 

julkaistuun hankesuunnitelmaan sisältyy uudisrakentamista 18 784 brm², joka on 34 % 

sairaala-alueen nykyisestä rakennuskannasta. Uudisrakentamisesta huolimatta sairaan-

hoitopiirin käytössä oleva tila pienentyy lähes 20 %, johtuen muiden yksiköiden siirtymi-

sestä keskussairaalan yhteyteen. [6] Olemassa olevien tilojen peruskorjausta tehdään 22 

548 brm² alueelle, eli noin 40 % nykyisestä rakennuskannasta kokee parannuksia. Ky-

seessä on vuosien 1972-92 tapahtuneen laajennuksen jälkeen sairaalan historian toiseksi 

suurin rakennushanke. 

2.2 LAAJENNUS 2015-2020

1980-luvun suuri laajennus löi lukkoon keskussairaalan sijainnin kaupunkikeskustan tun-

tumassa. 2010-luvulla on tultu tilanteeseen, jossa toiminnan on jälleen laajennuttava. 

Taustalla on paitsi vanhojen rakennusten korjaustarve ja osaltaan sopimattomuus nyky-

aikaiseen käyttöön, myös poliittistaloudelliset tekijät, jotka ohjaavat keskittämään ja te-

hostamaan terveyspalveluita. Suunnittelutyön aiheena oleva Kuuman sairaalan laajennus 

on osa laajempaa Mikkelin keskussairaalan kehittämishanketta, jota on suunniteltu aktii-

visesti helmikuusta 2014 lähtien. ESPER-hankkeeksi nimetty kehitysprojekti toteutetaan 

viidessä vaiheessa vuosien 2015-2020 välillä ja se linkittyy Etelä-Savon sote-palveluiden 

uudistumiseen osana maanlaajuista sote-reformia, jonka toteutuminen vuoden 2019 alun 

tapahtumien varjolla tosin vähintäänkin viivästyy.  [3] 

TEHOKKUUS JA TOIMINTOJEN KESKITTÄMINEN

Hankkeen päätavoitteena on tilajärjestelyiden ja toiminnallisten sekä hallinnollisten muu-

tosten avulla parantaa palveluiden saatavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja taloudellista 

tehokkuutta,. Kustannusarvioltaan noin 106 miljoonan euron hankkeella myös pyritään 

takaamaan Mikkelin keskussairaalan asema monialaisena, ympärivuorokautisena päivys-

tyssairaalana. Käytännössä näihin tavoitteisiin aiotaan yltää yhdistämällä perusterveyden-

huollon palvelut ja sosiaalipalvelut erikoissairaanhoidon palveluiden yhteyteen Mikkelin 

keskussairaalakampukselle. Perusterveydenhuollon toiminnot siirtyvät keskussairaalan 

yhteyteen Pankalammen pääterveysasemalta ja psykiatrian yksiköt Moision psykiatrisen 

sairaalan alueelta. Asema Etelä-Savon palvelutuotantoalueen päivystyssairaalana taa-

taan modernisoimalla olemassa olevia tiloja vastaamaan nykypäivän monialaisen päi-

vystyssairaalan vaatimuksia ja sijoittamalla tilatarpeiltaan vaativimmat toiminnot uuteen 

laajennusosaan. [3]
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TAIDE RAKENNUSHANKKEESSA: PARANTAVA TILA?

Osa käynnissä olevaa ESPER-hanketta on taiteen prosenttiperiaatteen hengessä toteu-

tettava taiteen integroiminen sairaalan tiloihin, lähtökohtana käyttäjien viihtyvyyden pa-

rantaminen. Kuumassa sairaalassa tämä totetutuu esimerkiksi taiteilijoiden teoksina ja 

kuoseina sisätilojen pinnoilla, kun taas kokonaisuudessaan uuden Perhetalon koko lasi-

julkisivu on taiteilija Lauri Nykoppin suunnittelema (kuva 5).

Sairaalaympäristö on lähtökohtaisesti monelle siellä vierailevalle stressaava ympäristö, 

johtuen esimerkiksi aiemmista kokemuksista tai kyseisellä hetkellä koettavasta hädästä. 

Tätä ei tulisi tietenkään ympäristön ominaisuuksilla entisestään korostaa. Voidaanko sisä-

tilojen pintamateriaalein, värein tai taiteen avulla vaikuttaa ihmisten kokemuksiin tai jopa 

alentaa koettavaa stressiä ja tätä kautta edistä paranemista? 

Tieteelliseen tutkimukseen perustuen on terveydenhuollon rakennuksiin keskittynyt tutki-

ja, professori Roger Ulrich nostanut tärkeimmiksi käyttäjän kokemaa stressiä alentaviksi 

ja henkistä hyvinvointia edistäviksi tekijöiksi seuraavat kolme kohtaa:

1.   Tunne fyysisen ja sosiaalisen tilan hallinnasta

Ihmisellä on tarve tuntea hallitsevansa ympäristöään ja sosiaalista tilaansa. Hallinnan-

tunteen menettäminen tutkitusti aiheuttaa stressitason nousua ja pitkäaikaistunut tila voi 

johtaa esimerkiksi masennukseen ja verenpaineen nousuun. Intensiivisen hoidon tapauk-

sessa on potilas hyvin riippuvainen muista ihmisistä. Tehohoidossa olevalla potilaalla 

usein jopa elintoimintojen ylläpito on muiden vastuulla. Koettua stressiä voivat lisätä myös 

esimerkiksi yksityisyyden puute tai ympäristön hallitsematon meteli. [6] Kuinka voitaisiin 

tässä tilanteessa antaa potilaalle jonkinlainen tunne ympäristönsä hallinnasta? 

Samat puutteet ympäristössä voivat aiheuttaa taakkaa myös hoitohenkilökunnalle. Heidän 

työnsä sisältää suuren vastuun ja tilanteet voivat edetä hallitsemattomasti. Hoitohenkilö-

kunnan on oltava jatkuvasti valmiudessa, eikä mahdollisuutta irtautua täysin työstä laki-

sääteisen tauonkaan aikana todennäköisesti ole. [6]

Intensiivisen hoidon tapauksessa kysymys potilaan yksityisyyden ja tiiviin valvonnan 

suhteesta on olennainen. Tehohoidossa oleva potilas voi tarvita hoitoa suurella kiireel-

lä, mutta toisaalta kaikkien potilaspaikkojen asettaminen avoimesti hoitohenkilökunnan 

eteen ei anna potilaalle juurikaan mahdollisuutta yksityisyyden säätelyyn. Tätä suhdetta 

ratkaistaessa on kyse paitsi tilasuunnittelullisesta, myös hoitotyön käytäntöihin liittyvästä 

kysymyksestä. Vuonna 2006 käyttöön otetussa Tukholman Yliopistollisessa sairaalassa 

tehdyn kyselytutkimuksen mukaan suurin osa hoitavasta henkilökunnasta piti parempana 

ratkaisua, jossa potilaat olivat yksityisissä lasiseinäisissä huoneissa käytävän varrella. Va-

kavasti sairaat potilaat sen sijaan toivoivat olevansa jatkuvasti hoitajien mahdollisimman 

tiiviissä valvonnassa [5].

kuva 5: vuonna 2019 valmistuva perhetalo.
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2. Sosiaalisen tuen saatavuus

Läheisten ihmisten antama tuki voi parantaa potilaan henkistä hyvinvointia ja tätä kaut-

ta edistää paranemista. Sosiaaliseen kanssakäymiseen voidaan vaikuttaa tilajärjestelyin 

ja kalustuksella. On esimerkiksi näyttöä siitä, että painavat ja kiinteät huonekalut voivat 

vähentää sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia tilassa. Kuten edellisessäkin 

kohdassa todettiin, tehovalvotussa sairaalatilassa mahdollisuus yksityiseen kanssakäy-

miseen läheisten kanssa voi kuitenkin olla ongelma, jos sitä ei ole otettu suunnittelussa 

huomioon esimerkiksi järjestämällä tiloja, joissa yksityiset tapaamiset ovat mahdollisia. [6]

Sairaalassa sosiaalinen tuki ei ole tarpeen vain potilaille, vaan myös omaiset voivat olla 

tuen tarpeessa. Tilasuunnittelulla voidaan vastata tähän tarjoamalla laadukkaita ja viih-

tyisiä tiloja, joissa on mahdollista rauhoittua ja viettää aikaa. Luonnollisesti sairaalassa 

on, myös tilojen kannalta, varauduttava potilaan kuolemaan. Tähän liittyy muun muassa 

kuolleen potilaan siirtäminen hoitotiloista niin sanottuun exit-tilaan, jossa omaiset voivat 

vielä mahdollisesti tulla katsomaan vainajaa. Kuuman sairaalan tilaohjelmassa kyseinen 

tila on määritelty teho-osaston läheisyyteen.

3. Ympäristön tarjoamat positiiviset aistikokemukset

On tutkimuksin osoitettu, että sopiva määrä ympäristön tarjoamia positiiviseksi koettuja 

aistillisia virikkeitä parantaa ihmisen henkistä hyvinvointia, kun taas täysin virikkeetön ym-

päristö voi edistää masentuneisuutta ja aiheuttaa tylsistymistä. Liian suuri määrä ääniä, 

liikettä ja värejä voi toisaalta aiheuttaa stressitason nousun. Negatiiviset aistikokemukset 

liittyvät usein siihen, että ihmisellä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kokemiinsa ärsykkeisiin, 

esimerkiksi jatkuvaan, häiritsevään ääneen. Useat tehohoidon osastoilla suoritetut tutki-

mukset ovat osoittaneet, että aistillisen stimulaation, esimerkiksi ulkonäkymien, puute voi-

daan yhdistää potilaiden lisääntyneeseen masennukseen ja sekavuustiloihin. Positiivisen 

aistikokemuksen määritelmä on yksilöllinen, mutta yleistettynä voidaan katsoa positiivisia  

vaikutuksia aiheuttavien aistikokemusten liittyvän asioihin, jotka ovat olleet ihmisen evo-

luution kannalta tärkeitä jo miljoonia vuosia: esimerkiksi iloiset ja huolehtivaiset kasvot, 

eläimet ja luonnon elementit, kuten kasvit tai vesistöt. Useat myös muissa kuin sairaa-

laympäristöissä tehdyt tutkimukset 1980-luvulta lähtien osoittavat, että luontonäkymän 

katseleminen alentaa ihmisen stressitasoa. [6]

Edellä mainitut kolme kohtaa ovat esimerkki viime vuosikymmeninä sairaalasuunnitteluun 

liitetystä konseptista “parantava tila”, joka on 2000-luvulla jalostunut suunnittelutavak-

si, jossa ratkaisut pyritään perustelemaan tieteellisellä näytöllä [5]. Näyttöön perustuva 

suunnittelu (EBD, evidence-based design) on suunnittelukonsepti, joka on esimerkiksi 

Yhdysvalloissa noussut suosituksi lähestymistavaksi terveydenhuollon rakennuksia suun-

niteltaessa. Pyrkimyksenä on edistää potilaiden parantumista, henkilökunnan työtehoa ja 

vähentää omaisten kokemaa stressiä perustamalla suunnitteluratkaisut olemassa olevaan 

tieteelliseen näyttöön. Yhtenä varhaisista esimerkeistä näyttöön perustuvasta suunnitte-

lusta pidetään professori R. Ulrichin vuonna 1984 julkaisemaa tutkimusta ulkonäkymän 

vaikutuksesta potilaan paranemiseen. Tutkimuksessa vertailtiin potilaita, joilla oli näkymä 

ikkunan kautta luontoon ja potilaita, jotka näkivät vain tiiliseinän. Potilashuoneessa olleen, 

ulkonäkymällä varustetun ikkunan huomattiin vaikuttavan alentavasti potilaan stressita-

soon ja tätä kautta edistävän paranemista [6].

Sairaalasuunnittelua käsittelevässä väitöskirjassaan suomalainen arkkitehti Hennu Kjisiks 

ottaa kriittisen kannan kyseiseen suunnittelutapaan ja parantavan tilan käsitteeseen. Yllä 

mainittuun Ulrichin tutkimukseen viitaten Kjisiks toteaa, että hyvään arkkitehtuuriin sisältyy 

alun alkaen parhaiden mahdollisten näkymien ja optimaalisen päivänvalon mahdollista-

minen. Tämä on yksi arkkitehtikoulutuksenkin kulmakivistä. Tällöin huone, jossa potilas 

katsoisi ainoastaan seinää, ei hyvin suunnitellussa rakennuksessa olisi olemassa, vaikka 

arkkitehti ei olisikaan omaksunut näyttöön perustuvan suunnittelun periaatteita. Samoin 
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yhden hengen huoneen parantava vaikutus potilaan uneen verrattuna kolmen hengen 

huoneeseen on ymmärrettävissä ilman tieteelliseen näyttöön paneutumista. Kjisik nos-

taakin tärkeimmäksi sairaalan suunnittelua ohjaavaksi periaatteeksi laadukkaan arkkiteh-

tuurin. [5]

Suomessa näyttöön perustuva suunnittelu ei ole sairaalasuunnittelussa niin vahvasti ta-

petilla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Britanniassa. Uusien sairaaloiden hankesuun-

nitelmia tutkiessa silmiin osuvat kuitenkin lupaukset siitä, että “taiteella ja väreillä luodaan 

viihtyisyyttä tiloihin”. Tästä on myös Mikkelin ESPER-hankkeen taideprojektissa kyse. 

Tavoite on hyvä ja taide keinona luoda parempia tiloja voi toimia, mutta toivon mukaan ra-

kennuksen suunnittelussa tilojen viihtyisyys ja käytettävyys pyritään varmistamaan myös 

muilla keinoin, kuten rakennuspaikan valinnalla, rakennuksen massoittelulla sekä suh-

teella ympäristöön ja ilmansuuntiin. Mitä tulee taiteeseen ja väreihin, ovat niiden luomat 

vaikutukset tilassa myös vahvasti kytköksissä kulttuuriin ja yksilöön [5].  

2.3 TULEVAISUUS

Sairaala on julkinen rakennus, johon tulisi liittyä samat arkkitehtuurin perustavat lähtökoh-

dat kuin mihin tahansa julkiseen rakennukseen. Vaativan käyttötarkoituksensa puoles-

ta sillä, erityisesti intensiiviseen hoitoon tarkoitetulla sairaalarakennuksella, on kuitenkin 

myös joitain erityisiä piirteitä, jotka suunnittelussa tulee ottaa huomioon. 

Rakennus suunnitellaan paitsi nykyhetkeen, erityisesti tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa 

rakenteellisen kestävyyden ohella rakennuksen sopeutuvuutta muuttuviin vaatimuksiin: 

puhutaan muuntojoustavuudesta. Sairaalatilojen joustavuudelle vaatimuksia asettavat 

muun muassa muuttuvat hoitokäytännöt ja välineistö. Tekniikka on sairaalassa käytettä-

vän laitteiston osalta kehittynyt valtavin harppauksin vuosikymmenestä toiseen (kuva 6). 

Mikkelin keskussairaalassa aiemmin, viimeksi 1980-luvulla, tehtyjen laajennusten on näh-

ty ajan myötä vanhentuneen niin, että päivitys uusimman teknologian mukaiselle tasolle ei 

ole ollut kannattavaa. Käytöltään vaativimmat tilat on päädytty sijoittamaan laajennuksien 

yhteydessä järjestäen uudisosiin. Vanhoille tiloille on on toki löytynyt vaatimuksiltaan ke-

vyempää käyttöä, mutta alkuperäisen suunnitelman voidaan todeta vanhentuneen. Tämä 

on tyypillinen tilanne 1960-80-luvuilla, myös sitä aiemmin, rakennetuissa sairaaloissa. 

Rakennusten sisätilat ovat mittasuhteiltaan sellaiset, että nykyaikaisen tekniikan sijoitta-

minen niihin ei ole mahdollista. 

On varsin ymmärrettävää, että 1980-luvun lopulla ei ole täysin osattu varautua 40 vuo-

den päästä vallitseviin tilatarpeisiin. Tulevaa laajennusta suunniteltaessa on tilanne sama: 

tulevaisuuden ja tekniikan kehityksen ennustaminen on vaikeaa. Tietokoneavusteinen 

hoitotyö mahdollistaa jo nyt entistä tarkempien diagnoosien tekemisen ja esimerkiksi poti-

laan voinnin seuraamisen etäyhteydellä. Tähän asti kasvaneen tilantarpeen sijaan avo- ja 

kotihoidon mahdollisuuksien lisääntyminen saattaa tulevaisuudessa sen sijaan pienentää 
kuva 5: tekniikkaa sairaalassa, aalst, belgia
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sairaalarakennuksissa tarvittavien potilaspaikkojen määrää. Esimerkiksi Lontoon yliopis-

tollisessa sairaalassa tekoälyä käytetään jo lääkärien sijaan muun muassa syövän diag-

nosointiin [8]. Robotiikan yleistyminen leikkauksissa tulee todennäköisesti nopeuttamaan 

toimenpiteitä ja mahdollisesti vähentämään leikkaustilojen lukumääräistä tarvetta. Mah-

dollisuudet ovat robotiikan ja tekoälyn osalta vielä suurilta osin hyödyntämättä. 

Kuinka nyt rakennettava rakennus voisi olla käyttökelpoinen vielä 100 vuoden kuluttua? 

Aiemmin muilla kuin arkkitehtuurin aloilla käyttöön tullut termi “future-proofing”, kuvastaa 

hyvin ideaa muuntojoustavasta rakennuksesta, pitäen sisällään valmiuden sopeutua en-

nustamattomiinkin muutoksiin [5].  

Rakennuksen joustavuutta voidaan lähestyä eri mittakaavoissa. Laajimmillaan, rakennus-

paikan sijainti vaikuttaa rakennuksen käytettävyyteen tulevaisuudessa. Syrjäiseen, vai-

keasti saavutettavaan paikkaan jäävä rakennus voi menettää käytettävyytensä, vaikka 

rakennus itsessään antaisi mahdollisuuksia uusille käyttötarkoituksille. Mikkelin keskus-

sairaalan sijainti on keskeinen, joten on syytä olettaa rakennusten säilyttävän käyttöarvon-

sa koko elinkaarensa ajan, mahdollisesti myös muussa kuin sairaalakäytössä. 

Yksittäisen rakennuksen mittakaavassa, rakennus voidaan nähdä runkona joka pitää 

sisällään vaihtuvan käyttötarkoituksen. Sairaalakäyttöön suunniteltu rakennus saattaa 

70-vuoden kuluttua olla asuinkäytössä tai toimistorakennuksena, jos esimerkiksi sairaala-

tilojen tarve yllättäen pienenee radikaalisti. Käyttötarkoituksen muutos esimerkiksi sairaa-

lasta asuinrakennukseksi ei tietenkään suju heittämällä, ellei muuntautumisen mahdolli-

suutta ole millään tavalla huomioitu suunnittelussa. Esimerkiksi Mikkelin keskussairaalan 

tiettyjen rakennusten syvä ja keskiosan tiloiltaan pimeä rakennusmassa voisi olla hanka-

laa sovittaa muuhun käyttöön. Sen sijaan tiettyihin sairaalan toimintoihin, kuten kuvanta-

miseen ja leikkaussaleiksi ilman luonnonvaloa jäävät tilat sopivat ongelmitta. 

Vielä keskiajalla sairaalat toimivat usein monien muiden toimintojen kanssa samassa 

rakennuksessa, eriytyminen pelkkään sairaala-käyttöön alkoi myöhemmin [5]. Joustavat 

käyttötarkoituksen muutokset ja toimintojen sekoittuminen rakennuksen sisällä ovat olleet 

myös modernin arkkitehtuurin aiheena: puhutaan hybridirakennuksista, joissa käyttötar-

koitukset sekä julkisuuden ja yksityisyyden tasot vaihtelevat. Voisiko sairaala olla paikka, 

jossa eri toiminnot yhdistyvät ja jonne tervekin ihminen voisi tulla viettämään aikaansa 

vapaaehtoisesti?
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3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Suunnitelman aiheena oleva U-rakennuksen laajennusosa on pala moniosaista kokonai-

suutta, sairaalakampusta, joka puolestaan sijoittuu osaksi Mikkelin kaupunkiympäristöä. 

Selkeitä lähtökohtia suunnittelulle ovat tässä tapauksessa tilaohjelman lisäksi toimivat 

yhteydet: ympäröivän kaupungin ja sairaala-alueen välillä, sairaalakampuksen sisällä, 

suunniteltavasta laajennusosasta muihin osiin sekä tietenkin suunniteltavan rakennuksen 

sisällä.

Edellisessä luvussa käsiteltiin Mikkelin keskussairaalan historiaa ja tulevaisuuden näky-

miä, jotka omalta osaltaan luovat taustan suunnitelmalle. Tässä luvussa taustoitetaan ym-

päristön ja tilaohjelman asettamia lähtökohtia.

3.1 YMPÄRISTÖ JA YHTEYDET

SIJAINTI KAUPUNGISSA

Sairaalakampus sijaitsee aivan Mikkelin kaupunkikeskustan tuntumassa, rautatien var-

ressa. Alue rajautuu neljään katuun kuvan 7 mukaisesti. Junarata kulkee sairaala-alueen 

itäpuolelta ja sen takana siintää Launialanselkä satamineen (kuva 6). Rautatien pysäkki 

ja linja-autoasema ovat kävelymatkan päässä Mannerheimintietä etelään. Vuonna 2017 

valmistunut sairaalaparkki Mannerheimintien puolella palvelee autolla sairaalaan saapu-

via, joten kokonaisuudessaan keskussairaala on hyvin saavutettavissa sekä julkisilla kul-

kuneuvoilla, että yksityisautolla. 

Kaupungin ydinkeskusta avautuu sairaala-alueen länsi- ja eteläpuolilla. Naapurikortteleis-

sa on pääosin 1960-80-lukujen asuinkerrostaloja, joiden katutason kerroksissa on pai-
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kuva 6: kaavio, sairaalakampuksen sijainti kaupungissa 
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koin kadulle avautuvia liiketiloja. Sairaalakorttelin pohjoispuolella sijaitsee Mikkelin lyseon 

koulu sekä tällä hetkellä varsin epämääräisenä parkkialueena ja pienimuotoisen liiketilan 

tonttina toimiva kortteli, johon sairaala-alue saattaa tulevaisuudessa tulla laajenemaan.

SAIRAALA-ALUE

Keskussairaalan alue (kuva 7) on rakentunut historiansa aikana varsin tiiviiksi ja arkki-

tehtuuriltaan monimuotoiseksi neljän kadun ympäröimäksi kokonaisuudeksi. Tähän asti 

alueen sisäisenä puistona säilynyt luoteisnurkkakin tulee laajennuksien myötä täydenty-

mään uudisrakennuksella (Perhetalo).  

Alueen eteläosan vanhimmat, 1800-luvun rakennukset luovat modernista sairaala-arkki-

tehtuurista erottuvan väljemmän, puistomaisen ja kaupunkikuvaltaan helposti lähestyttä-

vämmän ympäristön. Kyseiset rakennukset eivät enää toimi sairaanhoidollisessa käytös-

sä, mutta palvelevat sairaalan hallinnon tiloina.

Korttelin rakenne tiivistyy pohjoista kohti ja keskeisimmät, julkisimmat toiminnot sijoittuvat 

1980-luvulla rakennettuun osaan. Korttelin pääasiallinen sisääntulo ja sairaalan pääsi-

säänkäynti avautuvat länteen, kaupungin keskustan suuntaan. Itäpuolelle Mannerheimin-

tien varteen sijoittuu suurin osa korttelin sisäisestä pysäköintipaikoista, sekä suuri osa 

esimerkiksi huoltosisäänkäynneistä. Ambulanssiliikenne liikkuu pääasiassa korttelin poh-

joispuolelta Pirttiniemenkadulta U-rakennukseen.
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3.2  U-RAKENNUS

Suunnittelun kohteena oleva U-rakennuksen laajennus toteutetaan korottamalla ja osin 

laajentamalla olemassa olevaa 3-kerroksista rakennusta, jossa on tähän asti sijainnut sil-

mäpoliklinikka ja päivystävän poliklinikan tiloja. Vuonna 2006 valmistunut U-rakennus on 

tällä hetkellä, ennen ensimmäisten uusien laajennusten valmistumista, uusin rakennus 

keskussairaalan alueella. Rakennus on aikanaan suunniteltu korotettavaksi, joten raken-

teiden vahvistuksia alemmissa kerroksissa ei lähtökohtaisesti tarvita, sikäli kun korotus-

osa noudattelee olemassa olevien ulkoseinien linjoja [2].

U-osan (kuvat 8) olemassa olevat sisäänkäynnit ovat maantasossa sekä P-, että 1-ker-

roksissa (kuvat 9 ja 10), rakennuksen sijoittuessa Pirttiniemenkadun suuntaiseen loivaan 

rinteeseen. Mannerheimintien puolelta käydään sisään rakennuksessa säilyvälle silmäpo-

liklinikalle. Ylemmän kerroksen päivystyksen sisäänkäynti jalankulkijoille ja ambulansseil-

le on sisäpihalla, sairaalan pääsisäänkäynnin läheisyydessä.

U-rakennus liittyy P-kerroksessa kiinteästi ja 1-kerroksessa yhdyskäytävin eteläpuolen 

HK-osaan, jossa ennen laajennusta sijainneita toimintoja, kuten leikkaus- ja tehohoi-

to-osastot, tullaan siirtämään U-rakennuksen laajennusosaan. Laajennusta suunnitelta-

essa yhteydet HK-rakennukseen on huomioitava, toimintojen näissä kahdessa osassa 

tukiessa toisiaan.

kuva 8: u-rakennus ennen laajennusta
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kuva 9: u-rakennuksen p-kerros ennen laajennusta kuva 10: u-rakennuksen 1. kerros ennen laajennusta.
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3.3 TILAOHJELMA JA TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

Uudistuva päivystyssairaala tulee pitämään sisällään eristyispalveluiden ytimen: ensi- ja 

kotisairaanhoidon tilat, päivystys, leikkaustoiminta sekä tehohoito ja –valvonta tukipalve-

luineen. Näiden lisäksi laajennusosaan sijoitetaan henkilökunnan koulutus- ja hallintotilo-

ja. Silmäpoliklinikka tulee säilymään maantasokerroksessa osin uudistettuna. Diplomityön 

suunnitelman pohjalla käytetty tilaohjelma vastaa todellisessa projektissa käytettyä tila-

ohjelmaa. 

Tilaohjelmaa laadittaessa on ollut huomioitava yhteydet muihin yksiköihin sairaalakam-

puksen sisällä. Tilojen jakautuminen kerroksiin pohjautuu toimintojen yhdistymiseen ole-

massa olevien tilojen ja tulevien uudisosien toimintoihin. Tilojen on siis oltava toimivat 

paitsi yksikön sisäisesti, myös yhteydessä koko keskussairaalan toimintaan. Esimerkiksi 

tilaohjelmassa kolmanteen kerrokseen määriteltyjen leikkaustilojen on oltava yhteydes-

sä HK-osan kolmannen kerroksen, leikkaustoimintaan olennaisesti liittyviin, heräämö- ja 

valmistelutiloihin. Samoin uuden Perhetalon synnytysosastolta on oltava nopea yhteys 

leikkaustilojen hätäsektiosaliin.  

ESPER-hankkeessa on tilasuunnittelun lähtökohdaksi linjattu tilojen toimintaa tukeva roo-

li. Tämä on vaativaan sairaalakäyttöön suunniteltavassa rakennuksessa varmasti perus-

teltua. Toimintaa tukevat tilat on Kuuman sairaalan toteuttamissuunnitelmassa määritelty 

riittävän väljiksi sekä nykyaikaisen teknologian ja talotekniikan toteuttamisen mahdollis-

taviksi. 

Hankesuunnitelmaan on tämän lisäksi kirjattu seuraavat tilasuunnittelua ohjaavat linja-

ukset:

• ”Suunnittelun lähtökohta on asiakaslähtöinen toiminta. 

• Tilasuunnittelu pohjaa soten hallinnolliseen ja toiminnalliseen integraatioon. 

• Tilasuunnittelu tukee sote-integraatiota ja mahdollistaa asiakkaan hyvän palvelun ja su-

juvan palvelupolun. 

• Tulevaisuuden tilat edistävät asiakkaiden hyvinvointia, paranemista ja kuntoutumista      

sekä henkilökunnan viihtyvyyttä ja työssä jaksamista. 

• Hankkeessa tavoitellaan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta 

• Tilatarpeen määrittelyä ohjaa tieto ja suoriteluvut. 

• Standardoidut tilatyypit mahdollistavat tilojen yhteiskäytön, tilojen monikäyttöisyyden ja 

muuntojoustavuuden. 

• Tilasuunnittelussa varaudutaan avohoidon kasvuun. 

• Avopalvelutilojen suunnittelussa lähtökohtana on klo 8-18 aukiolo. 

• Moderni teknologia, edistyksellinen ICT-järjestelmä ja hyvä logistiikka tukevat toimintaa 

uusissa tiloissa. 

• Tilasuunnittelussa huomioidaan sähköisen asioinnin ensisijai-suus ja kasvava merkitys. 

• Tilasuunnittelussa tavoitellaan energiatehokkuutta ja pienempää hiilijalanjälkeä.”

Tulevaisuuden tilatarpeista ei ole varmaa tietoa, joten uuden laajennuksen muuntojous-

tavuus nähdään tärkeänä tavoitteena. Tätä tukee myös LVIS-suunnitelmille annettu vaa-

timus: jokainen kerros tehdään tekniikaltaan itsenäiseksi, jotta jatkossa voidaan tehdä 

muutoksia yksittäisten kerroksien sisällä muiden kerrosten siitä kärsimättä. Tätä periaa-

tetta noudatettiin jo vuonna 2006 valmistunutta osaa tehtäessä. 
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PÄIVYSTYS

Päivystys tullaan toteuttamaan niin sanottuna monitoimijapäivystyksenä, jossa tavoitteena 

on ohjata kiireellisen avun tarvitsija suoraan oikean asiantuntijan luokse. Toimintamalli ko-

koaa yhteen terveydenhuollon päivystyksen, mielenterveys- ja päihdepäivystyksen sekä 

sosiaali- ja kriisipäivystyksen. Uuden toimintamallin myötä nykyisiä tiloja U-rakennuksen 

1. kerroksessa on tarve järjestellä uudelleen niin, että esimerkiksi tarkkailupaikkojen mää-

rää saadaan lisättyä nykyisestä 19 paikasta. 

Potilaat saapuvat päivystykseen joko jalan HK-rakennuksen sisäänkäynnistä tai erillisestä 

sisäänkäynnistä U-osaan ambulanssilla. Päivystykseen saapuvat jaetaan hoidontarpeen 

mukaan kiireellisyysryhmiin, joiden perusteella hoitoa annetaan. U-osaan sijoittuvat akuut-

tia hoitoa ja jatkuvaa seurantaa vaativien potilaiden tilat eristystiloineen ja valvomoineen, 

hätätila- eli traumahuone, toimenpidehuoneet sekä tilat vainajille ja omaisille. Päivystys-

osaston tarkkailutilojen vuodepaikat on tarkoitettu päivystykseen saapuville potilaille, joi-

den oletetaan tarvitsevan kriittistä hoitoa 1-2 vuorokauden ajan. Tämän jälkeen potilaat 

kotiutuvat tai siirtyvät tarvitsemaansa hoitoon saamansa diagnoosin mukaisesti. [2]

Päivystysosastolla hoidetaan akuutissa hengenvaarassa olevat potilaat, joten toiminnal-

lisuus on määräävä näkökulma tilojen suunnittelussa. Erityisen tärkeänä voidaan pitää 

toimivia ja nopeita yhteyksiä tältä osastolta muille akuuttia hoitoa tukeville osastoille, kuten 

leikkaussaleihin ja kuvantamistiloihin. Tämän laajennuksen yhteydessä leikkaussalit tul-

laan sijoittamaan päivystystiloista ylempiin kerroksiin, joten pystysuuntaisten kulkuyhteyk-

sien sijaintiin ja käytettävyyteen on kiinnitettävä huomiota.

 

ENSIHOITO

Keskussairaalasta uuden asemapaikan saava ensihoitoyksikkö tarvitsee tilat päivystys-

osaston läheisyydestä sairaankuljetusyksikölle ja n. 40 hengen henkilöstölle. Päivystys-

vuorossa on kerrallaan noin kahdeksan ensihoidon työntekijää, jotka jakavat henkilös-

tötilat päivystyksen ja kotisairaanhoidon henkilöstön kanssa. Henkilöstötiloihin sisältyy 

tauko- ja toimistotiloja, lepohuoneet sekä varastotiloja.

 

Lämpimät huolto- ja pesutilat tarvitaan kuudelle ambulanssille. Autoille on oltava nopea 

yhteys päivystävän henkilöstön tiloista, jotta lähtö kiireellisiin tehtäviin onnistuu. Autojen 

huoltotilan yhteydessä tapahtuu myös CBRNE-potilaan, eli esimerkiksi kemikaaleille al-

tistuneen, pesu. 

TEHOVALVONTA

Laajennuksen toisen kerroksen tehovalvonnan osastolle keskitetään aiemmin erillisissä 

yksiköissä toimineet tehohoito, sydänvalvonta ja vaativa neurologinen valvonta. Tämä tar-

koittaa uudelle osastolle sijoitettavaksi 20 hoitopaikkaa. Näistä 6 on tehohoidon paikkoja, 

loput tehovalvonnan. Tehovalvonnan paikoista kaksi on muista paikoista sulkutilalla eris-

tettyjä. Osaston läheisyyteen sijoitetaan myös sydänkuvaussali, jolloin sydänpotilaiden 

kuvaukset voidaan tehdä ilman potilaiden pitkiä siirtoja. 

Tällä osastolla hoidettavilla potilailla on vakavia, henkeä uhkaavia elintoimintojen häiriöitä, 

joita hoidetaan esimerkiksi elintoimintoja tukevin laittein. Potilaan tarvitseman hoidon in-

tensiteetti määrittää sijoittumisen osastolle suhteessa hoitavaan henkilökuntaan. Potilaat 

tulevat osastolle päivystyksestä, leikkaussalista tai sydänkuvaussalista. 

Huomiota tilojen järjestelyssä on kiinnitettävä esimerkiksi potilassänkyjen mahdollisim-

man esteettömään siirreltävyyteen: käytävien on oltava leveydeltään vähintään 3 metriä 

ja hankalia mutkia on vältettävä.  Hoitavan henkilökunnan valvontatilat on sijoitettava po-

tilaspaikkoihin nähden keskeisesti niin, että valvomosta on mahdollisimman hyvä yhteys 

kaikkiin potilaisiin. 
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LEIKKAUSOSASTO

Uuden leikkausosaston tilaohjelmaan sisältyy 10 uutta leikkaussalia. Määrä perustuu olet-

tamukselle, että leikkausten määrä säilyy nykyisellään, noin 6000 leikkausta vuodessa. 

Uudet salit ja henkilöstön tilat sijoittuvat 3. kerrokseen, jolloin osastolta saadaan suora yh-

teys nykyisen leikkausosaston tiloihin jääviin heräämö-, valmistelu- ja odotustiloihin sekä 

entisten leikkaussalien paikalle tehtäviin välinehuollon ja hoitologistiikan tiloihin. Yhtä salia 

tullaan käyttämään synnytyksiin liittyviin hätäsektioihin, joten nopea yhteys synnytysosas-

tolta tulevalle yhdyskäytävälle on huomioitava. Vanhaan osaan jäävän heräämön lisäksi 

rakennetaan laajennusosaan uusi heräämö valvontatiloineen 13 potilaalle.

Leikkausosaston suunnittelussa huomiota on kiinnitettävä potilaiden ja tarvikkeiden logis-

tiikkaan sekä puhtaiden ja likaisten tilojen selkeään erotteluun. Leikkaussalien sijoittelus-

sa on huomioitava puhtausvyöhykkeiden lisäksi esimerkiksi yhteydet steriileihin varastoi-

hin. Suora yhteys salista varastoon helpottaa tarvikkeiden haalimista saliin. Hygienialtaan 

vaativissa tiloissa on huomioitava myös puhdistettavuus. Esimerkiksi terävät nurkat eivät 

luonnollisesti ole siivottavuudeltaan optimaalisia. Ikkuna ulos leikkaussalista on rakenteel-

lisesti mahdollista toteuttaa, mutta sillä ei toiminnallisesti ole suurta merkitystä, kun itse 

työskentelyyn vaaditaan voimakkuudeltaan ja sävyltään optimaalinen valo.

MUUT TILAT

Edellä käsiteltyjen hoidollisten tilojen lisäksi tilaohjelma sisältää toimintaa tukevaa huol-

to- ja teknistä tilaa sekä henkilökunnan tauko- ja toimistotiloja. Hankesuunnitteluvaiheen 

linjauksen mukaan tauko- ja toimistotilat suunnitellaan yhteiskäyttöisiksi, tarkoittaen käy-

tännössä sitä, että taukotilat ovat yhteisiä ja nimetyistä henkilökohtaisista työhuoneista 

luovutaan. Tavoitteena jaettujen työtilojen kohdalla on syventää yhteistyötä ja lisätä koh-

taamisia eri lääketieteen alojen välillä [2]. 

LEIKKAUSOSASTO

855 m2

HERÄÄMÖ

213 m2

PÄIVYSTYS

1115 m2

ENSIHOITO

680 m2

TEHO-OSASTO

970 m2

TEKNISET TILAT (IV-KH)

1200 m2

HENKILÖKUNNAN SOS.- 

JA TYÖTILAT

455 m2

KOULUTUS

175 m2

kuva 11: kaavio tilaohjelman tilaryhmistä 
ja niiden välisistä yhteyksistä.
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kuva 12: näkymä mannerheimintieltä
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4 SUUNNITELMA

Kaupungin keskustaan ja tiiviiseen sairaalakortteliin sijoittuvassa suunnitelmassa on huo-

mioitava suuri määrä lähtökohtia, näkökulmia ja myös rajoittavia tekijöitä. Nämä antavat 

muodon suunnitelmalle, ja samalla uusi rakennusosa muokkaa ympäristöä, johon se si-

joittuu.

Sairaalatilojen suunnittelussa toiminnallisuus on lähtökohtana korostunut. Tilojen on toi-

mittava parhaalla mahdollisella tavalla tukien hoitotyötä. Tämän ei tietenkään tarvitse 

tarkoittaa leikkauksia rakennuksen muista arvoista, vaan arkkitehtuuri voi tukea toimin-

nallisuutta.

Tässä luvussa esittelen suunnitelman ja perustelen tekemäni ratkaisut.

4.1  MASSA 

Suunnitelman lähtökohtana on suorakulmainen massa, joka seuraa yksinkertaistaen ole-

massa olevan rakennuksen ulkoseinälinjoja. Alun perin korotettavaksi suunnitellun raken-

nuksen ollessa kyseessä, liika poikkeaminen näistä ulkoseinälinjoista olisi hankalasti pe-

rusteltavissa. Uusia kantavia rakenteita jouduttaisiin lisäämään, jolloin suunniteltu varaus 

korotukselle menettäisi osin merkityksensä.

Rungoltaan syvän rakennuksen keskiosan tilojen käytettävyyttä, päivänvalon saantia ja 

tätä kautta muuntojoustavuutta parannetaan leikkaamalla valopiha rakennusmassan kes-

kelle. Samalla saadaan yläpuolista päivänvaloa 1. kerroksen keskeisiin potilastiloihin.

Suurin osa laajennusosan intensiiviseen hoitoon tarkoitetuista tiloista, kuten tehohoito- ja 

leikkaustilat, voidaan nähdä luonteeltaan sisäänpäin kääntyneiksi ja yksityisiksi. Tiloissa 

tapahtuvat toiminnot eivät ole sellaisia, jotka potilaiden tai hoitavan henkilökunnan kan-

nalta haluttaisiin olevan avoimessa yhteydessä ympäröivään kaupunkiin. Luonteeltaan 

julkisemmat ja avoimemmat käytännön hoitotoiminnasta erottuvat tilat, kuten hallinto- kou-

lutus- ja taukotilat on erotettu omaksi rakennusmassakseen yläkerroksiin, sekä itäpuolen 

siipiosaan.

Rakennuksen itäpuolelle laskeutuva siipiosa luo ambulansseille ajo-yhteyden maanta-

so(P)-kerroksen uusiin huoltotiloihin Mannerheimintien puolelta ja korostaa silmäpolikli-

nikan julkista sisäänkäyntiä.
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Olemassa oleva rakennus. Korotusosan perusmuoto olemassa olevien 
ulkoseinälinjojen mukaan.

Massan leikkauksilla päivänvaloa keskiosan tiloihin.

Luonteeltaan julkisemmat tilat erottuvat omana massanaan. Siipiosa muodostaa ajoyhteyden katutasosta ja rajaa 
sisäänkäynnin maantasokerroksen poliklinikkatiloihin.

kuva 13: kaavio, rakennuksen massa
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4.2 YHTEYDET

U-rakennuksen sisäänkäyntien sijainnit (Kuva 14) säilyvät pääosin ennallaan, 

lisäyksenä ambulanssien ajoyhteys huoltotilaan ja samaan siipiosaan lisättävä 

henkilökunnan sisäänkäynti. Silmäpoliklinikan sisäänkäynti Mannerheimintien 

puolelta säilyttää paikkansa, toimintojenkin säilyessä ennallaan. Kaksikerrok-

sinen laajennusosa rajaa uuden sisäänkäyntikatoksen ja korostaa tätä julkista 

sisäänkäyntiä Mannerheimintien puolella, joka muilta osin on lähinnä huolto- ja 

henkilökuntaliikenteen käytössä.

 

Päivystykseen potilaita tuovien ambulanssien sisäänajo säilyy U-rakennuksen 

sisäpihan puoleisella seinustalla, päivystyksen pääsisäänkäynnin läheisyydes-

sä. Ambulanssien ajo sisäpihalle tapahtuu pohjoispuolen Pirttiniemenkadulta 

ramppia pitkin. Sisäänkäynti suoraan porrashuoneeseen ja sitä kautta ylimpien 

kerrosten hallinto- ja koulutustiloihin on mahdollista Mannerheimintien ja Pirtti-

niemenkadun kulmasta, esimerkiksi näissä tiloissa työskentelevälle henkilökun-

nalle.

Sisätilayhteydet U-rakennuksesta erityisesti eteläpuolen HK-rakennusosaan 

vaikuttavat tilojen sijoittumiseen uudessa laajennusosassa. Nämä yhteydet uu-

sista kerroksista (2. ja 3. krs) toteutetaan korottamalla olemassa olevia yhdys-

käytäviä rakennusten välillä. Kuten todettu tilaohjelmaa käsitelleessä luvussa, 2. 

kerroksen tehovalvontatiloista on oltava yhteys eteläpuolen kuvantamistiloihin ja 

3. kerroksen leikkaussaleilta valmistelu- ja heräämötiloihin HK-osassa. Vaadittu 

yhteys leikkausosastolta länsipuolen uuteen Perhetalo-rakennukseen toteutuu 

3. kerroksen tasolla sisäpihan ylittävän yhdyskäytävän kautta.
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kuva 14: asemapiirros
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HK-RAKENNUSG-RAKENNUS

Pirttiniemenkatu

P. krs - silmäpoliklinikka

1. krs - päivystys, ensihoito

2. krs - teho-osasto

3. krs - leikkaussalit

kuva 15: leikkaus a-a

Kuten todettu aiemmissa luvuissa, menneillä vuosikymmenillä rakennetut tilat 

rajoittavat esimerkiksi liian matalan kerroskorkeuden puolesta niiden muunto-

joustavuutta ja sopeutuvuutta nykyisiin vaatimuksiin. Vanhaan rakennukseen yh-

distyvä laajennusosa on tietenkin lähtökohtaisesti sidottu näihin kerroskorkoihin. 

Ongelma on pyritty ratkaisemaan luiskaamalla yhdyskäytäviä käytettävyyden ra-

joissa, ja näin mahdollistettu laajennusosaan väljemmät kerroskorkeudet uusien 

kerroksien osalla (Kuva 15). 
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HK-RAKENNUSG-RAKENNUS

Pirttiniemenkatu

P. krs - silmäpoliklinikka

1. krs - päivystys, ensihoito

2. krs - teho-osasto

3. krs - leikkaussalit

4.3 TILAT

Pohjapiirrostasolla suunnittelu perustuu paljolti muun muassa tilaohjelmassa määritel-

tyihin tiloille asetettuihin toiminnallisiin vaatimuksiin. Tärkeä lähtökohta on todetusti ollut 

myös tilojen väliset yhteydet ja sujuva rakennuksen sisäinen liikenne, sekä kerroksen si-

sällä, että pysty-yhteyksin kerroksesta ja osastosta toiseen. Päivänvaloa on keskeisen 

valopihan avulla mahdollista saada kaikkiin sitä tarvitseviin tiloihin, kun taas aputilat, kuten 

varastot, on voitu sijoittaa syvemmälle rakennusrungon sisään.

Liikenneyhteyksien lisäksi potilaiden valvontaan tarkoitetuilla osastoilla myös näköyhte-

ydet ja hoitajien mahdollisimman hyvä kontakti potilaisiin on ollut tärkeää, joskin myös 

kameroin tapahtuva valvonta on nykyteknologialla helposti toteutettavissa esimerkiksi 

eristyshuoneiden kohdalla.

MAANTASOKERROS

U-rakennuksen itäpuolella kulkevan Mannerheimintien tasolla olevassa kerroksessa  

(kuva 16) laajennusosa pitää sisällään ensihoitoon liittyvät huoltotilat, eli ambulanssien 

huolto- ja pesutilat aputiloineen. Ambulanssien ajo laajennusosaan tapahtuu Mannerhei-

mintieltä ja huoltopihan kautta. Kyseisellä huoltopihalla sijainnut tavaroiden vastaanotto-

paikka säilyy paikallaan ja laajennusosaan sisältyy myös tähän liittyvä tavaran vastaan-

ottoon tarkoitettu tila. 

Laajennussiiven muodostama sisäänkäyntikatos kattaa julkisen sisäänkäynnin silmäpo-

liklinikalle, sekä henkilökunnan sisäänkäynnin huoltosiipeen tai pysty-yhteyden kautta 

ylempiin kerroksiin. 

Tiloissa jo ennen laajennusta sijainneet silmäpoliklinikan tilat säilyvät pääosin ennallaan. 

Lisäyksenä pohjoisnurkan sisäänkäynnin  yhteyteen suunniteltu hissi muodostaa esteet-

tömän yhteyden ylempiin kerroksiin, mukaan lukien 4. ja 5. kerroksen koulutus- ja hallin-

totilat. 

53,0 m²
PESUHALLI

224,0 m²
AUTOHALLI

12,0 m²
TSTO

16,5 m²
TAV.VAST.OTTO

12,0 m²
JÄTE

25,5 m²
TAV.KÄSITTELY

7,0 m²
CBRN.PUH

12,0 m²
VAR

15,0 m²
VAR

3,0 m²
WC

kuva 16: pohjapiirros, p-kerros
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1. KERROS

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijainnut päivystys toimintona 

säilyy, tilojen kuitenkin muuttuessa (kuva 17). Päivystystilojen lisäksi tä-

män kerroksen Mannerheimintien puoleiseen laajennusosaan, ambulans-

sien huoltotilojen päälle, sijoittuvat ensihoidon toimisto- ja sosiaalitilat, joita 

myös päivystyksen henkilökunta käyttää. 

Päivystysosaston tilaohjelma koostuu pääosin tarkkailu- ja toimenpidetilois-

ta ja näiden aputiloista. Tarkkailutilat 18 potilaalle on sijoitettu keskeisesti, 

toimenpidehuoneiden ja liikennetilojen ympäröidessä niitä. Tarkkailutilasta 

on mahdollisuus siirtyä nopeasti pysty-yhteydellä ylempiin kerroksiin. Va-

lopihan pohjan aukotus antaa luonnonvaloa myös syvän rakennusmassan 

keskelle (kuva 18). 

Sisäänkäynnit päivystysosastolle ovat 1. kerroksen tasossa rakennuksen 

länsipuolella, sisäpihalla. Pääsisäänkäynti päivystykseen sijaitsee HK-ra-

kennusosan puolella, eikä kuulu suunnittelualueeseen. Ambulanssit ajavat 

päivystykseen luiskaa pitkin Pirttiniemenkadulta ja tuovat potilaan suoraan 

sisään U-rakennukseen. Tästä potilas siirtyy tilanteesta riippuen trauma-

huoneeseen, muihin toimenpiteisiin esimerkiksi ylempiin kerroksiin tai suo-

raan päivystyksen tarkkailutilaan. 

US2

EI60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12345678910

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A-A

A-A

B

B

49,0 m²
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TSTO
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2,5 m²
WC
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49,0 m²
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12,0 m²
TSTO

12,0 m²
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17,5 m²
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26,5 m²
NEUV
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17,5 m²
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SH/WC

51,0 m²
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POT KEITTIÖ
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9,5 m²
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5,0 m²
WC
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67,0 m²
TRAUMA/3H

33,5 m²
TK/AMB

20,0 m²
TOIMENPIDEH

8,0 m²
ET/PE

13,0 m²
PUTKA/WC

401,5 m²
TARKKAILU 18 POT

16,0 m²
ILM/ERH

10,0 m²
SU
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VALM
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18,0 m²
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5,0 m²
WC11,0 m²

WC/PESU

PP

PÄIVYSTYKSEN HOITOTILAT

HENKILÖKUNNAN TILAT (ENSIHOITO)

VAAKALIIKENNE- JA AULATILAT

PYSTYLIIKENNETILAT

TEKNISET TILAT

kuva 17: pohjapiirros 1. kerros



33 kuva 18: näkymä 1. kerroksen valvontatilasta
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2. KERROS

Toinen kerros sisältää toimintoinaan tehohoidon, sydänkuvauksen sekä 

näihin liittyvät henkilökunnan tilat ja muut aputilat (kuva 19). Kerrokseen 

tullaan joko pystyliikenteen kautta esimerkiksi päivystyksestä tai yhdyskäy-

tävien kautta HK-osan kuvantamisen tiloista. 

Valvontatilat on suunnitelmassa jaettu kolmeen osaan: isompi 12 potilaan 

tila, kolmen potilaan yksityisempi tila sekä täysin yksityiset eristyshuoneet. 

Valvovan henkilökunnan tila on sijoitettu näihin tiloihin nähden keskeisesti, 

mahdollisimman hyvän yhteyden päähän kaikista potilaista. Valvontatiloista 

on valopihan poikki erillinen käytävä, joten henkilökunnan ei välttämättä tar-

vitse kulkea potilastilojen läpi esimerkiksi poistuessaan työvuorosta. Hen-

kilökunnan käyttöön tarkoitetut tauko- ja toimistotilat on sijoitettu omaan 

nurkkaansa, kuitenkin nopean siirtymän päähän potilastiloista.

Sydänkuvaustila on valvontatilojen välittömässä läheisyydessä, mutta toi-

mii myös erillisenä toimintona muille kuin osastolla hoidossa oleville potilail-

le. Osastolla vierailevien omaisten odotus- ja ryhmähuone ovat potilastilois-

ta erillään. Nämä tilat sekä vastapäinen vainajatila on sijoitettu kerroksen 

luoteisnurkan ulkoiluparvekkeen läheisyyteen. Ulkoiluparveketta voivat 

käyttää omaiset, ja potilaat kuntonsa mukaan.

422,0 m²
VALVONTAPAIKAT 12 POT

44,0 m²
VALVOJAT

77,0 m²
TEHOPAIKAT 3 POT

11,0 m²
HUUHT PU

11,0 m²
HUUHT LI

8,0 m²
SIIV

9,0 m²
JÄTE

30,0 m²
VAR

15,0 m²
LÄÄKEH

11,5 m²
PESU

4,0 m²
WC

55,0 m²
KUVAUS

42,0 m²
VAR

15,5 m²
EXITH

21,0 m²
ERISTYSH 1

8,0 m²
SULKU

8,0 m²
WC/SH

21,0 m²
ERISTYSH 2

8,0 m²
SULKU

8,0 m²
WC/SH

17,0 m²
OD OMAISET

38,0 m²
SÄÄTÖH/PU

13,0 m²
TEKN

15,0 m²
RYHMÄTILA

23,5 m²
TAUKOTILA

17,5 m²
NEUV

15,0 m²
TSTO

15,0 m²
TSTO

15,0 m²
TSTO

15,0 m²
TSTO

19,0 m²
TSTO

15,5 m²
LOUNGE

31,5 m²
VAR

4,5 m²
WC

2,0 m²
WC

4,0 m²
WC

2,0 m²
WC

15,0 m²
TSTO

TEHOHOIDON TILAT

HENKILÖKUNNAN TAUKO- JA TOIMISTOTILAT

VAAKALIIKENNETILAT

PYSTYLIIKENNETILAT

TEKNISET JA APUTILAT

kuva 19: pohjapiirros 2. kerros
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3. KERROS

Potilaat saapuvat kolmannessa kerroksessa (kuva 20) sijaitsevalle leikkausosastolle joko 

valmistelu- ja odotustiloista eteläpuolen HK-rakennuksesta tai, tällöin usein kiireellises-

ti, päivystyksestä, teho-osastolta tai perhetalon synnytysosastolta. Huoltoliikenne kulkee 

HK-osan huoltohisseille ja niiden kautta kellarikerroksen välinehuoltotilaan niin, että puh-

das ja likainen välineistö on erotettu kulkemaan omille käytävilleen.

Uudet 10 leikkaussalia on sijoitettu kahteen neljän ryhmään steriilin käytävän/varaston 

ympärille, ja loput kaksi pariksi näistä erillään. Henkilökunnan toimisto- ja työskentelytilat 

ovat saleihin nähden keskeisesti. Uuteen heräämötilaan pohjoisseinällä on käynti leikka-

ustiloista molemmin puolin pitkänomaista ja valoisaa tilaa. 

190,5 m²
HERÄÄMÖ

23,5 m²
VALVONTA

55,0 m²
LEIKKAUS 1

55,0 m²
LEIKKAUS 2

55,0 m²
LEIKKAUS 3

55,0 m²
LEIKKAUS 4

50,0 m²
LEIKKAUS 5

50,0 m²
LEIKKAUS 6

50,0 m²
LEIKKAUS 7

64,0 m²
LEIKKAUS 8

55,5 m²
LEIKKAUS 10 52,0 m²

LEIKKAUS 9

21,0 m²
KOMENTOSILTA

26,0 m²
BACK OFFICE

23,0 m²
VIRVOITTELU

3,5 m²
INVA WC

10,0 m²
JÄTE

10,0 m²
SIIVOUS

16,0 m²
HUOLTOTILA 19,5 m²

ANEST. VAR

72,5 m²
STER.VAR

8,0 m²
VAR

10,0 m²
HUUHT14,0 m²

HUUHT

10,0 m²
LÄÄKEH

15,0 m²
KIPSI VAR

36,5 m²
KOJEVAR

42,5 m²
IV

2,5 m²
WC

5,0 m²
IV

80,5 m²
STER.VAR

4,5 m²
KÄSIPESU

2,5 m²
WC

5,5 m²
KÄSIPESU

PERHETALOON

HK-
RAKENNUS

HK-
RAKENNUS

LEIKKAUSTOIMINNAN APUTILAT

HENKILÖKUNNAN TYÖTILAT

VAAKALIIKENNETILAT

PYSTYLIIKENNETILAT

TEKNISET JA APUTILAT

LEIKKAUSSALIT JA HERÄÄMÖ

kuva 20: pohjapiirros 3. kerros
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30,0 m²
KOKOUSHUONE

295,0 m²
IV-KONEH

657,5 m²
IV-KONEHUONE

11,5 m²
SIIV

5,0 m²
WC

19,5 m²
TSTO

31,0 m²
TAUKOTILA

37,5 m²
NEUVOTTELU

22,0 m²
PUKUH M

18,0 m²
PUKUH N

4,0 m²
SH2,0 m²

WC

2,0 m²
WC 4,0 m²

SH

38,5 m²
TSTO

4. KERROS

Neljännessä kerroksessa sijaitsee henkilökunnan yhteisiä puku- 

tauko- ja työskentelytiloja. Pukutiloihin saavutaan vain henkilö-

kunnan käyttöön tarkoitetulla pysty-yhteydellä, esimerkiksi töihin 

saavuttaessa maantasokerroksesta. Tauko- ja työskentelytilat 

jakautuvat korkeaan ja valoisaan tauko- ja neuvottelutilaan, joka 

yhdistyy ylempään viidenteen kerrokseen (kuva 24), sekä rauhal-

lisemman työskentelyn tiloihin porrashuoneen toisella puolella. 

Tässä kerroksessa sijaitsevat myös rakennuksen pääasialliset 

ilmanvaihtokonehuoneet, jotka tämän kokoisessa sairaalaraken-

nuksessa ovat varsin mittavan kokoiset.

Porrassalmenkatu

Mannerheimintie

PERHETALO

kuva 21: pohjapiirros 4. kerros

kuva 22: leikkaus b-b
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5. KERROS

Viidennessä kerroksessa sijaitsevat uudet koulutus- ja simulaatiotilat. Simulaatiotilassa 

voidaan esimerkiksi harjoitella leikkaustilanteita tai muita toimenpiteitä mahdollisimman 

aidossa simuloidussa ympäristössä. Koulutustiloihin on esteetön kulku suoraan katuta-

sosta. Varapoistumistie tästä kerroksesta on järjestetty katolle ja sitä kautta alas.

24,5 m²
VAST. OTTOH

5,5 m²
WC

33,5 m²
TSTO

24,5 m²
ET/ODOTUS

21,0 m²
OHJAUS

50,5 m²
SIMULAATIOTILA

kuva 23: pohjapiirros 5. kerros

kuva 24: näkymä 4. kerroksen taukotilasta
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4.4 JULKISIVUT JA RAKENNE

Ulkoarkkitehtuurinsa puolesta laajennusosa erottuu selkeästi olemassa olevista kerrok-

sista. Kuitenkin esimerkiksi ikkunarytmiin on haettu vaikutteita kahden alimman kerroksen 

nauhamaisista ikkunoista. 

Kuten aiemmissa kappaleissa on kuvailtu, suunniteltu laajennus jakautuu rakennusmas-

san osalta kolmeen osaan: päämassa hoitotiloineen, henkilökunnan niin sanotusti vapaa-

muotoisempia tiloja sisältävä massa ylimmissä kerroksissa, sekä Mannerheimintien puo-

lelle kurottava laajennussiipi. Myös julkisivujen osalta nämä kolme palaa voidaan nähdä 

omina osinaan kokonaisuudessa. 

Päämassan hoitotiloja verhoaa rei’itetystä metallilevystä (kuva 26) rakentuva kaksoisjulki-

sivu, jossa taustan betonielementin vaaleaa pintaa verhoaa sinkitty teräs. Verhorakenne 

paitsi antaa näkösuojaa kadulla kulkevien katseilta, varjostaa suoralta auringonpaisteelta 

vähentäen kuumien ajanjaksojen aiheuttamaa jäähdytystarvetta. Rakennuksen keski-

osaan avautuvan valopihan julkisivut ovat aukotukseltaan avoimet, tarjoten näin tätä kaut-

ta mahdollisimman paljon luonnonvaloa tiloihin. Etelän suuntaan avautuvalla julkisivulla 

ei muista sivuista poiketen ole metallista verhorakennetta, vaan se liittyy vaalealla beto-

nipinnallaan eteläpuolen 1980-luvun rakennuksiin (kuva 31). Eteläsuuntaan ei myöskään 

avaudu lainkaan potilastiloja, joten näkösuojan tai varjostuksen tarvetta ei tässä mielessä 

ole, kun melko lähellä olevat vanhemmat rakennukset myös varjostavat.

Neljännessä ja 5. kerroksessa päämassasta erottuvat henkilökunnan tilat näkyvät julkisi-

vussa vaaleana, verhoamattomana osana, jonka ikkuna-aukotukseen on haettu piirteitä 

olemassa olevien kerrosten aukotuksesta. Mannerheimintien puolella etelän suuntaan 

työntyvä laajennussiipi avaa massoittelullaan sisäänajon ambulanssien huoltotilaan ja 

kattaa julkisen sisäänkäynnin silmäpoliklinikalle. Julkisivussa sisäänkäynnin päälle aset-

tuvaa, taukotilan sisältävää osaa korostaa muusta vaaleudesta erottuva kuparilevyver-

hous (kuva 24), joka toistuu myös valopihan julkisivuissa ja pohjoissivun pysty-yhteyttä 

korostavassa osassa. Ambulanssien sisäänajo on kiilamaisen massan alla olevaan lasi-

seinäiseen tilaan. 

Kuten todettu, laajennettava rakennus on aikanaan suunniteltu korotettavaksi ja tämä on 

huomioitu myös rakenteissa. Suunniteltu korotusosa noudattelee pääosin olemassa ole-

van osan ulkoseinien linjoja (kuva 27). Lisättyjen kerrosten pilarijako noudattaa myöskin 

alempien kerrosten jakoa. Kantavan rungon linjat ylittävien nurkkien kohdalla, rakennuk-

sen koillis- ja kaakkoisnurkissa, on lisätty ulkopuolisia kantavia rakenteita. 

kuva 25: kuparilevyverhous

kuva 26: perforoitu metallilevy -verhous
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MAANTASOKERROS  +82,290

1. KERROS  +85,890

2. KERROS  +89,490

kuva 27: rakenneleikkaus/julkisivuote
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Pirttiniemenkatu

1

1

2

3

Mannerheimintie

Porrassalmenkatu

PERHETALO

kuva 28: julkisivu itään

kuva 29: julkisivu pohjoiseen

Julkisivumateriaalit

1 Vaalea betonipinta 

2 Perforoitu metallilevy, sinkitty teräs

3 Kuparilevy
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Pirttiniemenkatu

Mannerheimintie

Porrassalmenkatu

PERHETALO

kuva 30: julkisivu länteen

kuva 31: julkisivu etelään
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Diplomityöhön tekemäni suunnitelman laatiminen todellisen projektin lähtötietojen pohjalta 

antoi hyvän tilaisuuden syventyä siihen, mitä kuuman sairaalan tyyppinen päivystyssairaa-

la pitää sisällään ja kuinka tiloja ja niiden välisiä yhteyksiä voidaan rakennuksessa käsitel-

lä. Todellisen projektin suunnitteluun verrattuna tekemäni suunnittelutyö eroaa erityisesti 

siinä, että se on tehty varsin itsenäisesti. Vaikkakin käytössäni oli materiaalia käyttäjien ja 

muiden suunnittelijoiden kanssa käydyistä keskusteluista, todellisessa suunnitteluproses-

sissa kontakti käyttäjiin ja tilaajaan on luonnollisesti tärkeä osa suunnittelutyötä. Erityisesti 

vaativan käytön sairaalassa, käyttäjien on pystyttävä omaksumaan tilojen käyttö nopeasti 

ja heidän ottaminen mukaan jo suunnittelun aikana on tärkeää. Paljon sairaalakalustoa ja 

muuta talotekniikkaa sisältävässä rakennuksessa myös yhteistyö ja yhteensovitus muiden 

alojen suunnittelijoiden kanssa on korostuneen tärkeä osa suunnittelua. 

Sairaala on rakennustyyppinä nopeasti muuttuvien vaatimusten ympäröimä. Teknologian 

ja lääketieteen kehitys sekä esimerkiksi talous- ja sosiaalipolitiikka, väestörakenteen muu-

tokset ja kunakin aikana ihmisten terveyttä uhkaavat sairaudet, voivat synnyttää ennalta 

arvaamattomia vaatimuksia, joihin ei välttämättä ole pystytty varautumaan. 1900-luvun 

alkupuoliskolla rakennettiin ympäri Eurooppaa parantoloita tuberkuloosin hoitoon; sairau-

den, joka jo vuosisadan loppuun mennessä oli Suomessa hyvin harvinainen. Nykyaikaan 

sijoittuva tilanne voisi olla esimerkiksi antibioottiresistenttien bakteerien lisääntymisen ai-

heuttama tarve laajempiin eristystiloihin, jotta tartuntoja sairaalaympäristössä saataisiin 

ehkäistyä. Toisaalta, voisiko sairaalarakennusten tarve jopa vähentyä kotona ja etäyhtey-

dellä tehtävän hoidon mahdollisuuksien lisääntyessä? 

Tekemäni suunnittelutyö ja tutustuminen aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen sai minut 

pohtimaan arkkitehdin roolia sairaalarakennuksen suunnittelussa. Eroaako sairaala ra-

kennustyyppinä arkkitehdin näkökulmasta jollain olennaisella tavalla muista julkisista ra-

kuva 32: viistoilmakuva

kennuksista? Edellä mainitut tekniset ominaispiirteet sivuuttaen, samaistun ajatukseen 

siitä, että sairaalarakennukseen liittyvät samat arkkitehtuurin perusperiaatteet kuin mihin 

tahansa rakennukseen. Näiden perusasioiden, kuten rakennuksen massoittelu, ilman-

suunnat, valo ja materiaalit, toteuttaminen onnistuneesti parantaa mahdollisuuksia hyvän 

ja toimivan arkkitehtuurin syntymiseen.
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Tämän suunnitelmaan painottuvan diplomityön aiheena on Mikkelin keskussairaalan ESPER-laajennushankee-
seen liittyvä U-rakennuksen laajennus. Laajennusosa sisältää niin sanotun kuuman sairaalan toiminnot, joihin 
kuuluvat ensihoito ja päivystys, tehovalvonta sekä leikkaustoiminta. Diplomityöhön laadittu suunnitelma on todel-
lisesta, vuoden 2019 aikana valmistuvasta, rakennushankkeesta erillinen, vaihtoehtoinen näkemys kyseisestä 
laajennuksesta. Diplomityössä on kuitenkin käytetty lähtökohtina todellisen hankkeen lähtötietoja ja tilaohjelmaa. 
Kirjallisessa osuudessa taustoitetaan suunnittelukohdetta ja suunnittelun lähtökohtia, sekä tarkemmin esitellään 
suunnitelma ja selostetaan suunnitelmaan päätyneet ratkaisut. 

Sairaalakampus sijaitsee aivan Mikkelin kaupunkikeskustan tuntumassa, rautatien varressa. Alue rajautuu neljään 
katuun. Junarata kulkee sairaala-alueen itäpuolelta ja kaupungin keskusta avautuu länsipuolelle. Keskussairaalan 
alue on rakentunut 1800-luvun puolivälissä alkaneen historiansa aikana varsin tiiviiksi ja arkkitehtuuriltaan moni-
muotoiseksi kokonaisuudeksi, joka sisältää rakennuksia kolmelta eri vuosisadalta. Suunnittelun kohteena oleva, 
vuonna 2006 rakennetun U-rakennuksen laajennus toteutetaan korottamalla ja osin laajentamalla olemassa ole-
vaa 3-kerroksista rakennusta, jossa on tähän asti sijainnut silmäpoliklinikka ja päivystävän poliklinikan tiloja.

Selkeitä lähtökohtia suunnittelulle ovat olleet tilaohjelman lisäksi toimivat yhteydet: ympäröivän kaupungin ja 
sairaala-alueen välillä, sairaalakampuksen sisällä, suunniteltavasta laajennusosasta muihin osiin sekä tietenkin 
suunniteltavan rakennuksen sisällä.  

Asemapiirostasolla, U-rakennuksen sisäänkäyntien sijainnit säilyvät pääosin ennallaan, lisäyksenä ambulanssien 
ajoyhteys huoltotilaan ja samaan siipiosaan lisättävä henkilökunnan sisäänkäynti. Silmäpoliklinikan sisäänkäynti 
Mannerheimintien puolelta säilyttää paikkansa, toimintojenkin säilyessä ennallaan. Kaksikerroksinen laajennus-
osa rajaa uuden sisäänkäyntikatoksen ja korostaa tätä julkista sisäänkäyntiä Mannerheimintien puolella, joka muil-
ta osin on lähinnä huolto- ja henkilökuntaliikenteen käytössä.
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PESUHALLI

224,0 m²
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VAR

15,0 m²
VAR

3,0 m²
WC

KATUTASON KERROS (P) 1:250 

MASSA

Suunnitelman lähtökohtana on suorakulmainen massa, joka seu-
raa yksinkertaistaen olemassa olevan rakennuksen ulkoseinälin-
joja. Alun perin korotettavaksi suunnitellun rakennuksen ollessa 
kyseessä, liika poikkeaminen näistä ulkoseinälinjoista olisi han-
kalasti perusteltavissa. Uusia kantavia rakenteita jouduttaisiin li-
säämään, jolloin suunniteltu varaus korotukselle menettäisi osin 
merkityksensä.

Rungoltaan syvän rakennuksen keskiosan tilojen käytettävyyttä, 
päivänvalon saantia ja tätä kautta muuntojoustavuutta paranne-
taan leikkaamalla valopiha rakennusmassan keskelle. Samalla 
saadaan yläpuolista päivänvaloa 1. kerroksen keskeisiin potilas-
tiloihin.

Suurin osa laajennusosan intensiiviseen hoitoon tarkoitetuista ti-
loista, kuten tehohoito- ja leikkaustilat, voidaan nähdä luonteeltaan 

sisäänpäin kääntyneiksi ja yksityisiksi. Tiloissa tapahtuvat toimin-
not eivät ole sellaisia, jotka potilaiden tai hoitavan henkilökunnan 
kannalta haluttaisiin olevan avoimessa yhteydessä ympäröivään 
kaupunkiin. Luonteeltaan julkisemmat ja avoimemmat käytännön 
hoitotoiminnasta erottuvat tilat, kuten hallinto- koulutus- ja tauko-
tilat on erotettu omaksi rakennusmassakseen yläkerroksiin, sekä 
itäpuolen siipiosaan.

Rakennuksen itäpuolelle laskeutuva siipiosa luo ambulansseille 
ajo-yhteyden maantaso(P)-kerroksen uusiin huoltotiloihin Man-
nerheimintien puolelta ja korostaa silmäpoliklinikan julkista si-
säänkäyntiä.

Olemassa oleva rakennus.

Korotusosan perusmuoto olemassa olevien ulkoseinälinjojen mukaan.

Massan leikkauksilla päivänvaloa keskiosan tiloihin.

Luonteeltaan julkisemmat tilat erottuvat omana massanaan.

Siipiosa muodostaa ajoyhteyden katutasosta ja rajaa 
sisäänkäynnin maantasokerroksen poliklinikkatiloihin.
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PÄIVYSTYKSEN HOITOTILAT

HENKILÖKUNNAN TILAT (ENSIHOITO)

VAAKALIIKENNE- JA AULATILAT

PYSTYLIIKENNETILAT

TEKNISET TILAT

US2

EI60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12345678910

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A-A

A-A

B

B

49,0 m²
TILANNEKESKUS

15,0 m²
TSTO

15,0 m²
TSTO

15,0 m²
TSTO

3,0 m²
WC

2,5 m²
WC

100,0 m²
TAUKO

49,0 m²
BACK OFFICE

12,0 m²
TSTO

12,0 m²
TSTO

17,5 m²
TSTO

26,5 m²
NEUV

15,5 m²
VAR

17,5 m²
TSTO

5,0 m²
SH/WC

51,0 m²
IV-KONEH

12,0 m²
POT KEITTIÖ

14,5 m²
OMAISET

9,5 m²
PESU

15,0 m²
VAINAJAT

13,5 m²
VAR

10,0 m²
ILM

4,5 m²
INVA WC

40,5 m²
HOIT. KANSLIA

14,5 m²
LÄÄKEH

18,5 m²
TUTKH

19,0 m²
TUTKH

44,5 m²
LÄÄK KANSLIA

2,5 m²
WC

3,0 m²
WC

9,0 m²
SIIV

9,5 m²
JÄTE

20,0 m²
ERISTYS

8,5 m²
SU

18,5 m²
TUTKH

5,0 m²
WC

6,5 m²
ODOTUS

67,0 m²
TRAUMA/3H

33,5 m²
TK/AMB

20,0 m²
TOIMENPIDEH

8,0 m²
ET/PE

13,0 m²
PUTKA/WC

401,5 m²
TARKKAILU 18 POT

16,0 m²
ILM/ERH

10,0 m²
SU

7,0 m²
SU

6,5 m²
INVA WC

10,0 m²
TK

14,5 m²
HUUHT

5,5 m²
WC

15,5 m²
VAR

15,0 m²
ERISTYSH

4,5 m²
VAR

15,0 m²
VALM

17,5 m²
PARVEKE

22,0 m²
AULA

5,5 m²
WC

18,0 m²
ERISTYSH

5,0 m²
WC11,0 m²

WC/PESU

PP

1. KERROS 1:250 

NÄKYMÄ 1. KERROKSEN VALVONTATILAAN

TILAOHJELMA OSASTOITTAIN JA OSASTOJEN VÄLISET YHTEYDET:
TILAT

Tilasuunnittelussa on tilaohjelman lisäksi ollut tärkeinä lähtökohtina tilojen väliset yhteydet ja su-
juva rakennuksen sisäinen liikenne, sekä kerroksen sisällä, että pysty-yhteyksin kerroksesta ja 
osastosta toiseen. Liikenneyhteyksien lisäksi potilaiden valvontaan tarkoitetuilla osastoilla myös 
näköyhteydet ja hoitajien mahdollisimman hyvä kontakti potilaisiin on ollut tärkeää. Päivänvaloa 
on keskeisen valopihan avulla mahdollista saada kaikkiin sitä tarvitseviin tiloihin, kun taas aputi-
lat, kuten varastot, on voitu sijoittaa syvemmälle rakennusrungon sisään. 

1. KERROS

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijainnut päivystys toimintona säilyy, tilojen kuitenkin 
muuttuessa. Päivystysosaston tilaohjelma koostuu pääosin tarkkailu- ja toimenpidetiloista ja näi-
den aputiloista. Tarkkailutilat 18 potilaalle on sijoitettu keskeisesti, toimenpidehuoneiden ja liiken-
netilojen ympäröidessä niitä. Tarkkailutilasta on mahdollisuus siirtyä nopeasti pysty-yhteydellä 
ylempiin kerroksiin. Valopihan pohjan aukotus antaa luonnonvaloa myös syvän rakennusmassan 
keskelle. 

Sisäänkäynnit päivystysosastolle ovat 1. kerroksen tasossa rakennuksen länsipuolella, sisäpihal-
la. Ambulanssit ajavat päivystykseen luiskaa pitkin Pirttiniemenkadulta ja tuovat potilaan suoraan 
sisään U-rakennukseen. Tästä potilas siirtyy tilanteesta riippuen traumahuoneeseen, muihin toi-
menpiteisiin esimerkiksi ylempiin kerroksiin tai suoraan päivystyksen tarkkailutilaan.

LEIKKAUSOSASTO
855 m2

HERÄÄMÖ
213 m2

PÄIVYSTYS
1115 m2 ENSIHOITO

680 m2

TEHO-OSASTO
970 m2

TEKNISET TILAT 
(IV-KH)
1200 m2

HENKILÖKUNNAN 
SOS.- JA TYÖTILAT

455 m2

KOULUTUS
175 m2
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TEHOHOIDON TILAT

HENKILÖKUNNAN TAUKO- JA TOIMISTOTILAT

VAAKALIIKENNETILAT

PYSTYLIIKENNETILAT

TEKNISET JA APUTILAT

Porrassalmenkatu

Mannerheimintie

PERHETALO

LEIKKAUSSALIT JA HERÄÄMÖ

HENKILÖKUNNAN TYÖTILAT

VAAKALIIKENNETILAT

PYSTYLIIKENNETILAT

TEKNISET JA APUTILAT

LEIKKAUSTOIMINNAN APUTILAT

422,0 m²
VALVONTAPAIKAT 12 POT

44,0 m²
VALVOJAT

77,0 m²
TEHOPAIKAT 3 POT

11,0 m²
HUUHT PU

11,0 m²
HUUHT LI

8,0 m²
SIIV

9,0 m²
JÄTE

30,0 m²
VAR

15,0 m²
LÄÄKEH

11,5 m²
PESU

4,0 m²
WC

55,0 m²
KUVAUS

42,0 m²
VAR

15,5 m²
EXITH

21,0 m²
ERISTYSH 1

8,0 m²
SULKU

8,0 m²
WC/SH

21,0 m²
ERISTYSH 2

8,0 m²
SULKU

8,0 m²
WC/SH

17,0 m²
OD OMAISET

38,0 m²
SÄÄTÖH/PU

13,0 m²
TEKN

15,0 m²
RYHMÄTILA

23,5 m²
TAUKOTILA

17,5 m²
NEUV

15,0 m²
TSTO

15,0 m²
TSTO

15,0 m²
TSTO

15,0 m²
TSTO

19,0 m²
TSTO

15,5 m²
LOUNGE

31,5 m²
VAR

4,5 m²
WC

2,0 m²
WC

4,0 m²
WC

2,0 m²
WC

15,0 m²
TSTO

2. KERROS 1:250 

190,5 m²
HERÄÄMÖ

23,5 m²
VALVONTA

55,0 m²
LEIKKAUS 1

55,0 m²
LEIKKAUS 2

55,0 m²
LEIKKAUS 3

55,0 m²
LEIKKAUS 4

50,0 m²
LEIKKAUS 5

50,0 m²
LEIKKAUS 6

50,0 m²
LEIKKAUS 7

64,0 m²
LEIKKAUS 8

55,5 m²
LEIKKAUS 10 52,0 m²

LEIKKAUS 9

21,0 m²
KOMENTOSILTA

26,0 m²
BACK OFFICE

23,0 m²
VIRVOITTELU

3,5 m²
INVA WC

10,0 m²
JÄTE

10,0 m²
SIIVOUS

16,0 m²
HUOLTOTILA 19,5 m²

ANEST. VAR

72,5 m²
STER.VAR

8,0 m²
VAR

10,0 m²
HUUHT14,0 m²

HUUHT

10,0 m²
LÄÄKEH

15,0 m²
KIPSI VAR

36,5 m²
KOJEVAR

42,5 m²
IV

2,5 m²
WC

5,0 m²
IV

80,5 m²
STER.VAR

4,5 m²
KÄSIPESU

2,5 m²
WC

5,5 m²
KÄSIPESU

PERHETALOON

HK-
RAKENNUS

HK-
RAKENNUS

3. KERROS 1:250 

2. KERROS

Toinen kerros sisältää toimintoinaan tehohoidon, sy-
dänkuvauksen sekä näihin liittyvät henkilökunnan tilat 
ja muut aputilat. Kerrokseen tullaan joko pystyliikenteen 
kautta esimerkiksi päivystyksestä tai yhdyskäytävien 
kautta HK-osan kuvantamisen tiloista. 

Valvontatilat on suunnitelmassa jaettu kolmeen osaan: 
isompi 12 potilaan tila, kolmen potilaan yksityisempi tila 
sekä täysin yksityiset eristyshuoneet. Valvovan henki-
lökunnan tila on sijoitettu näihin tiloihin nähden keskei-
sesti, mahdollisimman hyvän yhteyden päähän kaikista 
potilaista. Valvontatiloista on valopihan poikki erillinen 
käytävä, joten henkilökunnan ei välttämättä tarvitse 

kulkea potilastilojen läpi esimerkiksi poistuessaan työ-
vuorosta. Henkilökunnan käyttöön tarkoitetut tauko- ja 
toimistotilat on sijoitettu omaan nurkkaansa, kuitenkin 
nopean siirtymän päähän potilastiloista.

Sydänkuvaustila on valvontatilojen välittömässä lähei-
syydessä, mutta toimii myös erillisenä toimintona muille 
kuin osastolla hoidossa oleville potilaille. Osastolla vie-
railevien omaisten odotus- ja ryhmähuone ovat potilas-
tiloista erillään. Nämä tilat sekä vastapäinen vainajatila 
on sijoitettu kerroksen luoteisnurkan ulkoiluparvekkeen 
läheisyyteen. Ulkoiluparveketta voivat käyttää omaiset, 
ja potilaat kuntonsa mukaan.

3. KERROS

Potilaat saapuvat kolmannessa kerroksessa sijaitsevalle 
leikkausosastolle joko valmistelu- ja odotustiloista etelä-
puolen HK-rakennuksesta tai, tällöin usein kiireellisesti, 
päivystyksestä, teho-osastolta tai perhetalon synnytys-
osastolta. Huoltoliikenne kulkee HK-osan huoltohisseille 
ja niiden kautta kellarikerroksen välinehuoltotilaan niin, 
että puhdas ja likainen välineistö on erotettu kulkemaan 
omille käytävilleen.

Uudet 10 leikkaussalia on sijoitettu kahteen neljän ryh-
mään steriilin käytävän/varaston ympärille, ja loput kaksi 
pariksi näistä erillään. Henkilökunnan toimisto- ja työs-
kentelytilat ovat saleihin nähden keskeisesti. Uuteen 
heräämötilaan pohjoisseinällä on käynti leikkaustiloista 
molemmin puolin pitkänomaista ja valoisaa tilaa. 

LEIKKAUS B-B, 1:250 
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HK-RAKENNUSG-RAKENNUS

Pirttiniemenkatu

P. krs - silmäpoliklinikka

1. krs - päivystys, ensihoito

2. krs - teho-osasto

3. krs - leikkaussalit

30,0 m²
KOKOUSHUONE

295,0 m²
IV-KONEH

657,5 m²
IV-KONEHUONE

11,5 m²
SIIV

5,0 m²
WC

19,5 m²
TSTO

31,0 m²
TAUKOTILA

37,5 m²
NEUVOTTELU

22,0 m²
PUKUH M

18,0 m²
PUKUH N

4,0 m²
SH2,0 m²

WC

2,0 m²
WC 4,0 m²

SH

38,5 m²
TSTO

4. KERROS 1:250 

24,5 m²
VAST. OTTOH

5,5 m²
WC

33,5 m²
TSTO

24,5 m²
ET/ODOTUS

21,0 m²
OHJAUS

50,5 m²
SIMULAATIOTILA

5. KERROS 1:250 

LEIKKAUS A-A, 1:250 

NÄKYMÄ 4. KERROKSEN TAUKOTILASTA

5. KERROS

Viidennessä kerroksessa sijaitsevat uudet koulutus- ja 
simulaatiotilat. Simulaatiotilassa voidaan esimerkiksi 
harjoitella leikkaustilanteita tai muita toimenpiteitä mah-
dollisimman aidossa simuloidussa ympäristössä. Koulu-
tustiloihin on esteetön kulku suoraan katutasosta. Vara-
poistumistie tästä kerroksesta on järjestetty katolle ja sitä 
kautta alas.

4. KERROS

Neljännessä kerroksessa sijaitsee henkilökunnan yh-
teisiä puku- tauko- ja työskentelytiloja. Pukutiloihin 
saavutaan vain henkilökunnan käyttöön tarkoitetulla 
pysty-yhteydellä, esimerkiksi töihin saavuttaessa maan-
tasokerroksesta. 

Tauko- ja työskentelytilat jakautuvat korkeaan ja valoi-
saan tauko- ja neuvottelutilaan, joka yhdistyy ylempään 
viidenteen kerrokseen, sekä rauhallisemman työskente-
lyn tiloihin porrashuoneen toisella puolella. Tässä ker-
roksessa sijaitsevat myös rakennuksen pääasialliset il-
manvaihtokonehuoneet.
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Mannerheimintie

Porrassalmenkatu

PERHETALO

JULKISIVU POHJOISEEN 1:250

Pirttiniemenkatu

1

1

2

3

Pirttiniemenkatu

MAANTASOKERROS  +82,290

1. KERROS  +85,890

2. KERROS  +89,490

JULKISIVU ITÄÄN 1:250

JULKISIVU LÄNTEEN 1:250

RAKENNELEIKKAUS/JULKISIVUOTE 1:50

JULKISIVUT JA RAKENNE

Ulkoarkkitehtuurinsa puolesta laajennusosa erottuu selkeästi 
olemassa olevista kerroksista. Kuitenkin esimerkiksi ikkunaryt-
miin on haettu vaikutteita kahden alimman kerroksen nauha-
maisista ikkunoista. 

Kuten aiemmissa kappaleissa on kuvailtu, suunniteltu laajen-
nus jakautuu rakennusmassan osalta kolmeen osaan: pää-
massa hoitotiloineen, henkilökunnan niin sanotusti vapaamuo-
toisempia tiloja sisältävä massa ylimmissä kerroksissa, sekä 
Mannerheimintien puolelle kurottava laajennussiipi. Myös jul-
kisivujen osalta nämä kolme palaa voidaan nähdä omina osi-
naan kokonaisuudessa. 

Päämassan hoitotiloja verhoaa rei’itetystä metallilevystä raken-
tuva kaksoisjulkisivu, jossa taustan betonielementin vaaleaa 
pintaa verhoaa sinkitty teräs. Verhorakenne paitsi antaa näkö-
suojaa kadulla kulkevien katseilta, varjostaa suoralta auringon-
paisteelta vähentäen kuumien ajanjaksojen aiheuttamaa jääh-
dytystarvetta. Rakennuksen keskiosaan avautuvan valopihan 
julkisivut ovat aukotukseltaan avoimet, tarjoten näin tätä kautta 
mahdollisimman paljon luonnonvaloa tiloihin. Etelän suuntaan 
avautuvalla julkisivulla ei muista sivuista poiketen ole metallista 
verhorakennetta, vaan se liittyy vaalealla betonipinnallaan ete-
läpuolen 1980-luvun rakennuksiin. Eteläsuuntaan ei myöskään 

avaudu lainkaan potilastiloja, joten näkösuojan tai varjostuksen 
tarvetta ei tässä mielessä ole, kun melko lähellä olevat van-
hemmat rakennukset myös varjostavat.

Neljännessä ja 5. kerroksessa päämassasta erottuvat henkilö-
kunnan tilat näkyvät julkisivussa vaaleana, verhoamattomana 
osana, jonka ikkuna-aukotukseen on haettu piirteitä olemas-
sa olevien kerrosten aukotuksesta. Mannerheimintien puolella 
etelän suuntaan työntyvä laajennussiipi avaa massoittelullaan 
sisäänajon ambulanssien huoltotilaan ja kattaa julkisen sisään-
käynnin silmäpoliklinikalle. Julkisivussa sisäänkäynnin päälle 
asettuvaa, taukotilan sisältävää osaa korostaa muusta vaaleu-
desta erottuva kuparilevyverhous, joka toistuu myös valopihan 
julkisivuissa ja pohjoissivun pysty-yhteyttä korostavassa osas-
sa. Ambulanssien sisäänajo on kiilamaisen massan alla ole-
vaan lasiseinäiseen tilaan. 

Kuten todettu, laajennettava rakennus on aikanaan suunniteltu 
korotettavaksi ja tämä on huomioitu myös rakenteissa. Suun-
niteltu korotusosa noudattelee pääosin olemassa olevan osan 
ulkoseinien linjoja. Lisättyjen kerrosten pilarijako noudattaa 
myöskin alempien kerrosten jakoa. Kantavan rungon linjat ylit-
tävien nurkkien kohdalla, rakennuksen koillis- ja kaakkoisnur-
kissa, on lisätty ulkopuolisia kantavia rakenteita. 

JULKISIVUMATERIAALIT

1 Vaalea betonipinta 
2 Perforoitu metallilevy, sinkitty teräs
3 Kuparilevy

21




