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Lähtökohta

• 1968 valmistuneen U-
sairaalan todettiin olevan 
käyttöikänsä päässä jo 2000-
luvun alkupuolella



T3-sairaala

• T3-hankepäätös 11/2014

• Kansi 
• Betonia 20 000 m3

• Rakenneterästä 2,1 Mkg

• Pinta-ala 9 030 m2

• YIT-infra



T3-sairaala

• 8 kerrosta

• 55 000 m2

• 189 M€

• Valmistuu 2021

• ARK Reino Koivula Oy ja 
Schauman Oy

• Hartela



Mitä sairaalaan tulee?

8. Synnyttäneet

7. Pään ja kaulan avohoito

6. Naisten kerros

5. Kuvantaminen

4. Leikkaussalit, 
lastenkirurgia

3. Elämän alku

2. Lasten kerros

1. Sisääntulo



Mitä sairaalaan tulee?

• Paljon 
vastaanottotiloja

• 16 leikkaussalia

• 16 synnytyshuonetta

• 170 sairaansijaa
• 7 eri vuodeosastolla



T3-yksiköissä 2018

• 98 575 avohoitokäyntiä

• 9 500 leikkausta

• 3 848 synnytystä

• 43 636 kuvantamistutkimusta

• 11 172 KNF-tutkimusta

• 13 773 osastohoitojaksoa
• 41 889 hoitopäivää

• Yli 1 200 ihmisen työpaikka



Suunnittelun lähtökohdat

• Asiakaslähtöisyys

• Potilasturvallisuus

• Perhekeskeisyys

• Synergia, hukan 
vähentäminen

• Moderni teknologia



Synergia, hukan vähentäminen

• Tiivistä yhteistyötä tekevät yksiköt yhteen tai vierekkäin
• Monta pientä leikkausyksikköä yhteen ja toisen ison leikkausosaston 

välittömään läheisyyteen
• Vuodeosastojen yhdistäminen
• Samantyyppisten poliklinikoiden sijoittaminen lähekkäin ja lähelle ko. 

erikoisalan muita toimintoja

• T2-sairaalan läheinen sijainti
• Päivystys, teho-osasto, päivystyskuvantaminen, päivystyslaboratorio, 
verikeskus…

• Medisiina-D
• Suunniteltu yhtä aikaa T3:n kanssa



Perhekeskeisyys

• Suurimmat 
potilasryhmät
• Lapsipotilaat perheineen

• Synnyttäjät perheineen

• Vuodeosastoilla 
mahdollisuus 
perhehuoneisiin

• Leikkitilat lapsipotilaille 
ja sisaruksille



Leijonahuoneet



Potilasturvallisuus

• 1(-2) hengen huoneet

• Riittävästi sulullisia 
huoneita

• Tila- ja kalustusratkaisut

• Potilasvalvontateknologia



Asiakaslähtöisyys

• Kaiken lähtökohta

• Sairaala on potilaita ja 
heidän läheisiään varten



Asiakaslähtöisyys

• Ei luukuja seinässä!

• Ihminen saatavilla



T3 Talon tarina



Asiakaslähtöisyys

• Taide

• Valo

• Sairaalamaisuuden 
välttäminen

• Helppo kulkeminen



Moderni teknologia

• Älykäs sairaala

• Tarvittavan teknologian 
asennus jo 
rakennusvaiheessa

• ICT

• Automatisaatio

• Robotit

• Logistiikka

• Paikannus



Mikä paranee nykyiseen verrattuna?

• Sairaalan sijainti muiden sairaalarakennusten 
keskellä

• Tilat suunniteltu monikäyttöisiksi ja 
muuntojoustaviksi

• Hajallaan olevia yksiköitä yhdistetty ja 
yksiköiden sijoittelussa pyritty saamaan hyötyä 
oikeiden yksiköiden sijoittumisesta lähekkäin

• Vuodeosastojen yhdistäminen 

• Digitalisaation tuomien mahdollisuuksien 
hyödyntäminen uusissa tiloissa



Mikä paranee nykyiseen verrattuna?

• Kun toimintaa uusissa tiloissa suunnitellaan, 
tulee väistämättä kyseenalaistettua nykyisiä 
toimintamalleja ja tarkoitus on niitä myös 
tietoisesti kyseenalaistaa.

• Asiakaslähtöisyyden ja perhekeskeisyyden 
huomioiminen keskeisinä toimintaa ohjaavina 
tekijöinä.



Kiitos!


