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KYS Uusi Sydän 2025 - projekti



Perustietoja

• Kokonaislaajuus n. 60 000 brm2

• Uudisrakennusosaa n. 40 000 brm2

• Peruskorjausosaa n. 20 000 brm2

• Purettavan osan kokonaisala noin 20 000 m2

• Kokonaisbudjetti 164 M€

• Projekti jaettu neljään eri vaiheeseen

• Toteutusaika 2017 - 2025



Vaiheistus



Projektin ominaisuudet/erityispiirteet:

• Vuodeosastotilat 3.-9.krs, keskitetty kuvantaminen 2.krs, poliklinikkatilat 1.krs

• Uudisrakennus ja peruskorjattava rakennus muodostavat toiminnallisen 
kokonaisuuden

• Matala kerroskorkeus (vanhan rakennusosan mukaan)

• Ahdas rakennuspaikka (toimiva sairaala ympärillä, sairaalan ja työmaan 
logistiikka)

• Pitkä toteutusaika ja vaiheistus (sairaalan ja toiminnan väistötilat)



Osapuolten kiinnittäminen projektiin –
yhteistyön rakentamisen aloittaminen:

• Hankesuunnitelman hyväksyntä 2016

• Päätös suunnitteluallianssista 1/2017 – projektin ominaisuuksien 
/erityispiirteiden perusteella

• Toteutusosapuolten liittäminen osaksi allianssia tai pj-mallilla

• Suunnitteluryhmän hankinta 2-6/2017

• Päätös päätoteuttajan liittämisestä projektiin osaksi allianssia 7/2017

• Päätoteuttajan hankinta 8-12/2017

• Päätoteuttajan valinta 12/2017

• Taloteknisten toteuttajien valinta 4/2018 



Allianssin muodostavat



Allianssimalli yhteistyön alustana
• Yhteinen allianssisopimus

• Yhteiset periaatteet

• Yhteiset avaintavoitteet

• Toiminnallisuus, turvallisuus, laatu, aikataulu, joustavuus

• Yhteiset kustannustavoitteet

• Yhteinen kannustinjärjestelmä

• Yhteiset toimintatavat

• Hankkeen parhaaksi ajattelu

• Avoimuus – yhteinen tilannekuva

• Yhteistyö suunnittelun, hankintojen ja toteutuksen välillä

• Jatkuva toiminnan kehittäminen ja parantaminen

• Päätöksissä APR ja AJR



Yhteistyön onnistuminen suunnittelussa

• Työpajatyöskentely viikoittain (virtuaalisesti 3/2020 →) 

• Viikoittaiset työpajat, jossa kaikki osapuolien avainhenkilöt läsnä

• Vakioitu työpajapäivän kulku – yhteisesti laaditut ohjelmat aikataulun mukaan

• Päätösvartti, hankintakatsaus, Last Planner 

• Tiedonkulku ja dokumentointi

• Palautekeskustelut – opit ja kehityskohteet

• Virtuaalinen tilannehuone – mm. kustannusseuranta

• VR-tekniikan hyödyntäminen käyttäjälähtöisessä suunnittelussa

• Käyttäjien osallistaminen ja tilojen havainnollistaminen

• Uuden toimintamallin suunnittelu



Yhteistyön onnistuminen - paloviranomainen
• Yhteiset työpajat ja kokoukset paloviranomaisen kanssa (Big Room –päivät)

• Palotekniset periaatteet

• Pelastustoiminnan edellytykset

• VSS – poikkeaminen

• Työmaan alue- ja logistiikkasuunnittelu

• Lupaprosessin sujuvuus

• Paloturvallisuussuunnitelma

• Poistumisturvallisuusselvitys

• Rakennuslupalausunto

• Yhteiset turvallisuuskierrokset työmaa-aikana kuukausittain

• Päätoteuttaja, tilaajan turvallisuusorganisaatio, paloviranomainen, AVI, vakuutusyhtiö

• Käyttöönotto - palotarkastukset





Yhteistyön onnistuminen työmaalla

• Sitoutuminen ja etukäteen harjoittelu allianssimalliin (jo hankintavaiheessa)

• Tiedostettiin talotekniikkakohde, miten yhteistyössä onnistutaan

• Tilaajan ja käyttäjän huomiointi keskiössä, tilat tehdään sairaalan toiminnan 
käyttöön

• Tiedottamisen ja viestinnän tärkeys koko toimintaympäristöön

• Arvostaminen; ohjaaminen ja opastaminen keskiössä

• Yhteinen pelikirja turvallisuuteen



Kehityskohdat

• Uusien toimintatapojen omaksuminen / vanhoista toimintatavoista 
poisoppiminen, toisten arvostaminen

• Toteutusvaiheen sopimukseen pääsy  (kustannuksista ja aikataulusta sopiminen)

• Luottamuksen rakentaminen ja kehittäminen

• Lupausten pitäminen

• Yhteistyön syventäminen ja kehittäminen



Raadin tiivistys yhteistyöstä (vuoden työmaan 
valinta 2019, rakennuslehti):

• käyttäjien ja tilaajien tyytyväisyys yhteistoiminnan ja tiedottamisen sujumiseen

• työmaan hyvä yhteishenki

• työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden arvostus ja kuuntelu 

• halu oppia 

• erinomainen siisteys ja pölynhallinta sekä hyvä työturvallisuus

• kosteudenhallinnan hoitaminen



• Kiitos!

• https://www.psshp.fi/uusisydan

https://www.psshp.fi/uusisydan

