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Julkisivupurjeet luovat 
tunnistettavan ilmeen
KYS Uusi sydän -hankkeen pääsairaalan 
uudis- ja perusparannustyöt jatkuvat vai-
heittain vuoteen 2025 saakka. Tällä hetkel-
lä käynnissä on KYS Uusi sydän -hankkeen 
2-vaihe, jossa rakennettava uudisrakennus 
yhdistyy lopulta 1-vaiheessa rakennettuun 
uudisosaan. Nyt rakenteilla oleva uudisosa, 
laajuudeltaan 28.000 brm2, valmistuu vuonna 
2022. Rakennukseen sijoittuu vuodeosastoja, 
kuvantamisen tilat, poliklinikkoja sekä huol-
lon ja logistiikan tilat.

Uudisrakennuksen arkkitehtuurin tavoit-
teena on ollut selkeälinjainen, mutta tun-
nistettava ilme, jota on korostettu erityises-
ti julkisivuihin kiinnitetyillä elementeillä eli 
julkisivupurjeilla. Julkisivupurjeet ovat me-
tallirunkoisia, perforoidusta eli rei’itetystä 
ohutlevystä tehtyjä metallilevyjä. Purjeita 
on asennettu kohtisuorasti julkisivua vasten 
sekä julkisivun suuntaisesti. Purjeiden tar-
koituksena on rajoittaa näkyvyyttä eri tilo-
jen välillä sekä estää sisätiloihin kohdistuvaa 
lämpörasitusta.

Julkisen taiteen hankintaprosessi jatkuu 
rakentamisen 2-vaiheessa. Rakennuksen ylä-
reunaa kiertää taideteos, joka on tehty sile-
ästä graafisesta betonista. Sisätiloihin tuo-
daan paikallisten taiteilijoiden taidetta, joka 
tulee näkyville niin potilaishuoneissa kuin 
yleisissä tiloissa. Ykkösvaiheen tiloihin tu-
tustunut asiakasraati antoi erityiskiitosta on-
nistuneista taidevalinnoista.

Suunnittelussa lähtökohtana ovat toi-
mintaa tukevat tilat. Suunnitteluratkaisuilla 
pyritään parantamaan potilaan yksityisyyttä 
ja henkilökunnan työhyvinvointia. Potilas-
huoneista noin 70 prosenttia on yhden hen-

gen huoneita, mikä parantaa myös sairaa-
lahygieniaa. Lisäksi yhden hengen huoneet 
mahdollistavat sen, että potilaan omaiset 
voivat olla potilaan luona huomattavas-
ti joustavammin. Tilat ovat muuntojoustavia 
ja ratkaisuilla tuetaan kuntouttavaa työotet-
ta, mikä näkyy esimerkiksi aulatilojen moni-
käyttöisyydessä.

Poliklinikkojen suunnittelussa pyritään 
tilatehokkuuteen. Toimintoja keskitetään 
Puijon sairaalakampuksen alueella ja tilojen 
käyttöä tehostetaan. Tavoitteena on noin 70 
prosentin käyttöaste virka-aikaisessa käy-
tössä. Omat haasteensa suunnittelulle tuo 
KYS Uusi sydän -hankkeen toteuttaminen 
keskellä toiminnassa olevaa sairaalakam-
pusta. Projektin vaiheittainen eteneminen ja 
hyvä vuorovaikutteinen työskentely työmaan 
kanssa on tärkeää. Tietomallia hyödynnetään 
kaikissa hankevaiheissa ja lisäksi ylläpitovai-

heessa hankkeen valmistumisen jälkeen.
Hankkeen käyttäjätapaamisissa ja -esit-

telyissä on hyödynnetty runsaasti virtuaali-
mallia. Virtuaalimallin avulla tiloja ja niiden 
sijoittumista on voinut arvioida myös koke-
musperäisesti. Esimerkiksi tilasuunnitelmiin 
tutustuminen virtuaalimallin avulla koettiin 
käyttäjien keskuudessa hyödyllisempänä ta-
pana tarkastella suunnitelmia, kuin yksistään 
vaikeammin hahmotettavissa olevien piirus-
tusten avulla.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa pe-
ruskorjataan vanha vuodeosasto ja hankkeen 
neljännessä eli viimeisessä vaiheessa pure-
taan vanha vuodeosastorakennus ja tehdään 
uudet yhdyskäytävät Sädesairaalaan ja Kaa-
risairaalaan.

Petri Kontukoski, arkkitehti SAFA
Arkkitehdit Kontukoski Oy

1.

2.

Kuvat 1 ja 2: Uudisrakennuksen arkkitehtuurin 
tavoit teena on ollut selkeälinjainen, mutta tun-
nistettava ilme, jota on korostettu erityises ti julki-
sivuihin kiinnitetyillä julkisivupurjeilla, joissa on 
perferoituja metallilevyjä. Purjeet ra joittavat näky-
vyyttä eri tilojen välillä sekä estävät sisätiloihin koh-
distuvaa lämpörasitusta.

Artikkelit
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Uusi Sydän -projekti on allianssihanke, jossa 
pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaavat 
yhdessä Raami Arkkitehdit, Arkkitehdit Kon-
tukoski sekä Rakennussuunnittelutoimisto 
Turunen & Räisänen, rakennesuunnittelusta 
A-Insinöörit ja rakennusteknisestä urakoin-
nista Rakennusliike Lapti. Hanke käynnistyi 
vuonna 2018 vaiheella 1C1, joka otettiin käyt-
töön helmikuussa 2020. Vaiheen 1C2 raken-
taminen alkoi maaliskuussa 2020.

- Ykkösvaiheen yhteydessä lyötiin luk-
koon hyvin pitkälle myös maaliskuussa 2020 
käynnistyneen vaiheen 1C2 rakenneratkai-
sut. Isoin ero on vaiheen 2 selvästi suurem-
pi koko. Rungossa perusrakenne on elemen-
teistä, jossa on teräsbetonipilarit, Anstarin 
palkit ja ontelo- tai kuorilaatat. Kuorilaattoja 
käytetään mm. kuvantamisen tilojen lattiassa 
ja katossa yhdessä rakenteellisen pintavalun 
kanssa sekä laitteiden tuomien vaatimusten 
että säteilyn takia, kuvaa hanketta A-Insi-
nöörien projektipäällikkö Olavi Haarala.

- Perustukset, porrashuoneseinät, hissi-
kuilut ja jäykistävät seinät kolmannen ker-
roksen kattoon asti tehdään paikallavalui-
na. Betoniakin menee siis melkoinen määrä. 
Hankkeessa vältettiin raskasbetonin käyttö 
tekemällä seinät tarvittaessa vähän paksum-
miksi, täydentää Laptin työmaapäällikkö Ossi 
Taipale.

- Rakenteellisesti tärkeä lähtökohta on, 
että uuden osan potilaskerrokset on pitänyt 
saada liitetyksi mahdollisimman hyvin ilman 

kynnyksiä vanhan sairaalan potilaskerrok-
siin ja sen 1950-luvun kerroskorkeuteen 3,05 
metriä. Anstarin matalat teräspalkit sekä iso 
talotekniikan pystyhormien määrä ovat ol-
leet tässä tärkeässä osassa. Talotekniikkaa, 
joka on istutettu rakenteisiin todella kenkä-
lusikalla sovittaen, voi viedä vaakasuunnassa 
vain hyvin lyhyitä välejä, Haarala toteaa.

- Mahdollisimman hoikat rakenteet, tii-
vistää Laptin työpäällikkö Pentti Leskinen.

Vaiheen 1C2 kerrokset jakautuvat toimin-
nallisesti niin, että ylimpänä on IV-konehuo-
netilaa, 2. kerroksessa ns. kuumaa sairaalaa 
ja niiden välissä potilaskerroksia. Kuuman 
osan huonekorkeus on hieman korkeampi 
kuin ylempien kerrosten, minkä takia 3. ker-
roksen kohdalla liittymä vanhaan osaan ta-
pahtuu pientä luiskaa pitkin.

- Erikoislaitteistot näkyvät rakenteessa 
tavallista paksumpina välipohjina sekä te-
räspalkkien sijoittelussa ja Faradayn häkkien, 
teräslevysuojausten tai lyijylevysuojausten 
tapaisina erikoisrakenteina. Kun sairaalaan 
halutaan uusinta tekniikkaa, ratkaisut pitää 
tehdä mahdollistamaan eri toimittajien lait-
teistojen asennus, mikä tuo työhön haastei-
ta. Käytännössä rakenteet mietitään ennen 
hankintoja niin, että rakenteissa pyritään va-
rautumaan kaikkeen, mikä on järkevää tehdä, 
Haarala jatkaa.

- Meiltä meni hankkeeseen myös yk-
si antimagneettinen palkki, jonka teossa on 
käytetty ruostumatonta terästä uumassa. Se 

Matalat korot ohjaavat rakentajia
Kuopion KYS:n Uusi Sydän 2025 
-projektissa peruskorjataan 
vanhaa pääsairaalaa ja rakenne-
taan uusi kymmenkerroksinen 
sairaalaosa vaiheittain. Uudis-
osat liittyvät saumattomasti 
vanhan puolen potilaskerroksiin 
vanhaa 1950-luvun kerroskor-
keutta 3,05 metriä noudattaen. 
Matala Anstarin jo tehtaal-
la täytetty A-Beam W-palkki 
mahdollistaa liitokset ilman 
kynnystä ja helpottaa olen-
naisesti rakentamista ahtaassa 
tilassa olemassa olevien raken-
nusten keskellä.

Artikkelit

3.
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oli tässä varmaan erikoisin osa toimitusta, 
Anstarin projektipäällikkö Jarmo Vaskelai-
nen kertoo.

Selkeä rakenne   
vaikeaan paikkaan

Vaihe 1C2 on kompakti ja rakenteellises-
ti selkeä kokonaisuus, jota tehdään ahtaa-
seen paikkaan olemassa olevien rakennusten 
keskelle. Rakennuksen pilari-palkki -raken-
ne perustuu kohtuullisiin jänneväleihin ja 
suoriin liitoksiin. Valmistuessaan rakennus 
tuo selkeästi uutta ilmettä Puijon rinteessä 
näkyvään rakennusmassaan mm. ulkoseinän 
graafisen betonin ja osan julkisivusta peit-
tävän metallikaseteilla tehtävän ”purjeen” 
myötä. Samanlaista ”purjetta” on jo vaiheen 
1C1 julkisivussa. Lisää uutta julkisivu-ulot-
tuvuutta sairaalakokonaisuus saa aikanaan 
vaiheessa 4, johon päästään vanhan sairaalan 
vaiheessa 3 tehtävän peruskorjauksen jäl-
keen.

- Suunnittelua on allianssissa vie-
ty eteenpäin käyttäjän tilatarpeiden ehdolla. 
Suunnitelmia on kehitetty tietysti toteuttajan 
kanssa, mutta perusratkaisuja kuten tiloja ei 
ole voinut muuttaa. Rungossa Anstar on vas-
tannut palkkiensa mitoituksesta ja konepaja-
suunnittelusta, liitosdetaljit olemme mietti-
neet yhdessä. Muuten rakenteet ja elementit 
on suunniteltu meillä, Olavi Haarala toteaa.

- Mietimme tarjouspyynnön saatuam-
me, miten tämä hanke oli mielestämme jär-
kevintä toteuttaa. Päädyimme tarjoamaan 
esitäytettyjä A-Beam W-palkkeja, joista asi-
akas saa tässä kohteessa selkeää etua sekä 
työmaatoteutuksessa että kustannuksissa 

etenkin kokonaisuutena katsottuna, Anstarin 
projektipäällikkö Jarmo Vaskelainen kertoo.

- Kun yhteistyö Anstarin kanssa sujui 
hyvin vaiheessa 1, oli luontevaa pyytää tar-
jous heiltä myös vaiheeseen 2. Kun meidät 
palkittiin vaiheen 1C1 urakoinnista, koim-
me palkinnon tulleen nimenomaan hyväs-
tä yhteistyöstä sekä allianssin sisällä että 
valitsemiemme kumppanien kuten Anstarin 
ja betonielementtitoimittaja Consolis Par-
man kanssa. Kun Anstar tarjosi kakkososaan 
työmaalla täytettävien A-Beam S-palkki-
en sijaan vielä tehtaalla esivaletut A-Beam 
W-palkit, oli helppo valinta tilata teräspalkit 
Anstarilta myös osaan 1C2. Esitäytetty palkki 
helpottaa työmaatyötä selvästi, arvioi Laptin 
Leskinen.

- Betonin pumppaus tapahtuu jopa sadan 
metrin päässä valukohdasta. Nyt säästytään 
pitkiltä vedoilta sekä yksiltä massojen vaih-
dolta, mitkä helpottavat ja nopeuttavat työtä. 
Ja onhan tästä etua myös kosteuden hallin-
nassa, kun Anstarin konepajalla sisätiloissa 
tehtävä valu tapahtuu kuivemmalla betonil-
la kuin työmaalla käytettäisiin. Betonin laatu 
on yksi asia, joka käytiin läpi ennakolta, lisää 
Laptin Taipale.

- Palkkeihin liittyvällä kosteudella on 
kuitenkin pieni vaikutus pintavaluihin, jos 
kosteuden hallinta on muuten hoidettu hy-
vin, joten kosteusasiat eivät ratkaisseet tätä 
kauppaa. Kävimme läpi eri palkkivaihtoeh-
dot ja teimme kunnon vertailut niistä kyllä 
ennen valintaa. Kosteuden hallintaa tehdään 
tässä mm. tekemällä joka toinen kerros vet-
tä pitäväksi, että väliseiniä ja talotekniikkaa 
pääsee tekemään mahdollisimman nopeasti, 
Leskinen sanoo.

Kyllähän onnistuminen  
vaikuttaa

Allianssimallissa tilaajan eli Pohjois-Savon 
Sairaanhoitopiirin edustajat ovat olleet mu-
kana mm. neuvotteluissa Anstarin kanssa.

- Me teemme valinnat, mutta tilaaja tie-
tää, millä hinnalla ja miten teemme kauppo-
ja, Ossi Taipale toteaa.

- Tässä vaiheessa 2 ovat tähän asti saa-
neet tilauksia aika pitkälle samat tekijät, 
jotka olivat mukana hyvin onnistuneessa 
vaiheessa 1. Kyllä sillä on vaikutusta tasavä-
kisessä kilpailutilanteessa, kun on kokemus-
ta onnistumisesta aiemmin kuten Anstarilla 
vaiheessa 1C1, Pentti Leskinen toteaa.

- Kun vaihe 1C2 on 2,5 kertaa isom-
pi kuin vaihe 1C1, piti tietysti miettiä myös, 
miten kumppanit selviävät toimituksesta. 
Uskomme vakaasti, että Anstar selviää täs-

Kuvat 3-5: KYS:n Uusi Sydän -hankkeessa raken-
netaan nyt vaihetta 1C2, jossa kerroskorkeudet on 
pitänyt sovittaa vanhan 1950-luvulla rakennetun 
sairaalaosan mataliin korkoihin. Teräksiset mata-
laleukapalkit auttavat yhdistämään matalat korot ja 
nykyaikaisen sairaalatoiminnan vaateet toimivaksi 
kokonaisuuseksi. Allianssihankkeen urakoijana toi-
miva Rakennusliike Lapti valitsi Anstarin A-Beam-
palkit vaiheeseen 1C2 muun muassa palkkitoimit-
tajasta vaiheessa 1C1 saamiensa hyvien kokemusten 
perusteella. Anstar toimittaa vaiheeseen 1C2 yli viisi 
kilometriä palkkeja sekä noin 1500 AEP-piilokonso-
lia palkkien liitoksiin.

4.

5.
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tä projektista yhtä hyvin kuin vaiheesta 1C1, 
Leskinen lisää.

- Tämä on meille yli viiden palkkikilo-
metrin kauppa, jossa toimituksemme työ-
maalle alkoivat syksyn alkaessa ja jatkuvat 
elo-syyskuuhun 2021 asti. Palkkimme kiin-
nitetään toimittamiimme AEP-piilokonsolei-
hin, joita menee myös mittava määrä eli noin 
1500 kappaletta etenkin elementtitehtaalle. 
Palkkien valmistuksen näkökulmasta tässä 
on päästy selkeään rakenteeseen, kun palkit 
ja liitokset ovat suoria ja liitokset tapahtuvat 
lähinnä pilareihin. Tietysti mukana on myös 
joitakin kylkiliitoksia sekä muottipellillisiä 
palkkeja, mutta noin reilun viiden kilomet-
rin ja 900 palkin toimituksessa niiden osuus 
on kuitenkin varsin pieni, Jarmo Vaskelai-
nen kertoo

- Logistisesti pitää tietysti toimia vähän 
eri tahdilla kuin vaiheessa 1, kun esitäytetty-
jä W-palkkeja ei niiden painon takia voi vie-
dä yhdessä kuormassa yhtä paljon kuin työ-
maalla täytettäviä S-palkkeja. Mutta nämä 
noin 60 kuorman toimitusaikataulut on rat-
kottu ja ratkotaan hyvässä yhteistyössä Lap-
tin työmaan kanssa, Vaskelainen toteaa.

- Anstarin tekninen neuvonta on myös 
toiminut hyvin. Jos meillä oli vaihees-
sa 1 jotakin kysyttävää mitoituksesta tai 
rei’ityksestä, asia ratkesi yleensä yhden pu-
helinsoiton ajalla eli saatiin kerralla tieto, 
miten edetään. Nyt kakkosvaiheessa tarvit-
simme heiltä apua, kun yhden pilarin teossa 
oli ollut vahingossa väärät mitat. Anstar teki 
nopeasti uuden leuan palkin päähän ja on-
gelma saatiin ratkotuksi. Virheitä sattuu jos-
kus, ja on hienoa, kun ratkaisu löytyi heti tä-
hänkin, Pentti Leskinen kiittelee.

Ahtaus tuo omat vaikeutensa

KYS:n vaihe 1C2 on jaettu käytännössä kah-
teen osaan, keskiosaan ja länsipäätyyn eli ns. 
Noppaan. Työ alkoi louhimalla sekä purka-
malla vanha CP-osa, jossa toiminta jatkui 
liki purun alkuun asti. Viikolla 23 päästiin 
aloittamaan länsipäädyn perustusten muot-
ti- ja raudoitustyöt. Samalla kun länsipää-
dyn runko nousee, keskiosalla tehdään vielä 
louhintaa.

- Ahtaus on yksi haaste työn toteutuk-
selle. Työmaalle on vain yksi logistiikkareit-
ti, jota siis käyttivät ensin sekä louhinta et-
tä purku ja sitten sekä louhinta että rungon 
pystytys, Ossi Taipale kuvaa.

- Rakenteessa on käytetty mm. kuivu-
misten hallinnan ja muuntojoustavuuden ta-
kia mahdollisimman paljon elementtejä ja 
vain tarpeellinen määrä jäykistäviä valura-
kenteita. Vuodeosastokerrosten hyötykuorma 
on 4 kN/m2, mikä tarjoaa pelivaraa tuleviin 
tarpeisiin. Märkätilat tehdään työmaalla. Ta-
soissa on 60 mm pintalaatta, jota voi avata 
ja johon voi tehdä uusia kallistuksia tarvit-
taessa, jos märkätilojen paikkoja halutaan 
muuttaa. Ontelolaatta sopii mielestämme 
sairaalahankkeiden vuodeosastojen, polikli-
nikkatilojen sekä myös kuumien toiminto-
jen alueiden rakenteisiin hyvin. Kiinnitys-
ten suunnittelu tietysti vaatii huolellisuutta, 
mutta toisaalta rakenteiden kuivumisajois-
sa säästetään huomattavasti, A-Insinöörien 
Haarala esittelee toteutusratkaisuja.

Runko nousee pääosin kolmen kerrok-
sen korkuisia pilareilla, joissa oleviin AEP-
piilokonsoleihin A-Beam W-palkit liittyvät. 
Palkit, joiden yleisin pituus on noin kuu-
si metriä, on tehty pääosin 265 mm ontelo-
laatoille. Isompia palkkeja on pihakannen ja 
erikoistilojen kohdalla. Olavi Haarala, joka on 
ollut mukana miettimässä sairaalaratkaisu-
ja KYS:lle jo kymmenkunta vuotta, luonnehtii 
rakennetta hyvin tutuksi ja varmaksi perus-
ratkaisuksi.

Julkisivut perustuvat betonisandwich-
elementteihin IV-konehuoneen, joka on ko-
ko ylimmän kerroksen kokoinen ja palvelee 
myös vanhaa sairaalaosaa, kattoon asti. Kat-
toon tehdään laataston päälle kallistusvalu, 
jonka päälle tulevat vedeneriste ja käännetyn 
katon rakenteet. Kattoratkaisu on KYS:n hy-
väksi kokema.

- Ikkunat asennetaan työmaalla. Pidim-
me riskinä sitä, että ne olisivat elementeissä 
valmiina. Ikkunat tulevat työmaalle kerrok-
sittain ja lyödään kiinni julkisivuelementtei-
hin heti, kun kerroksen elementit ovat pai-
koillaan. Lisäksi tänne tulee jonkin verran 
lasiseinää, jonka hankimme tuoteosakaupal-

la. Julkisivun purjeet tulevat osin tämän lasi-
julkisivun päälle, Ossi Taipale lisää.

- Työmaa toimivan sairaalan sisällä ja 
kyljessä on kova ponnistus muutenkin kuin 
sen osalta, että uuden ja vanhan osan mitat 
sovitetaan toisiinsa. Uudisrakennus lähtee 
osin vanhoilta perustuksilta, mihin liitty-
en on asennettu porapaaluperustuksia sekä 
vanhan puolen että uuden puolen rakentei-
den tueksi. Rinteessä kallion pinnan korkeus 
vaihtelee sangen paljon. Työssä pitää ottaa 
erittäin hyvin huomioon käyttäjät ja asiak-
kaat, ettei sairaalan toiminta häiriinny ja 
liikkuminen alueella on turvallista. Se vaatii 
paljon myös työn ja logistiikan suunnitte-
lulta, mutta tekee toisaalta työmaasta hyvin 
mielenkiintoisen. Ympäristötekijät etenkin 
ovat tuoneet tähän projektiin paljon erityis-
piirteitä, Olavi Haarala arvioi.

- Tämän osan rakentaminen jatkuu vuo-
teen 2023 ja koko Uusi Sydän -hanke nyky-
tiedon valossa vuoteen 2025. Tämä on myös 
hyvä koulu täällä työuraansa aloitteleville 
nuorille. Kun he lähtevät täältä uusille työ-
maille, mukana on paljon hyvää kokemusta, 
Pentti Leskinen lisää. -ARa

Kuva 6: Rakennusliike 
Laptin työmaapäällik-
kö Ossi Taipale (vas.) ja 
työpäällikkö Pentti Les-
kinen kertovat Anstarin 
esitäytettynä ahtaal-
le työmaalle tulevien 
rungon teräspalkkien 
helpottavan selvästi ra-
kentamista KYS:n Uusi 
Sydän -hankkeen vai-
heessa 1C2. Palkkirat-
kaisulla, joka valittiin 
Anstarin ehdotuksesta, 
säästytään yksiltä mas-
sanvaihdoilta ja palk-
kien täyttöön liittyviltä 
betonoinneilta hank-
keessa, jossa betonia 
pumpataan jopa sadan 
metrin päähän pump-
paamosta.

Valokuvat: Arto Rautio, 
havainnekuvat: Arkki-
tehdit Kontukoski Oy

6.

Ihmisiä, joiden kanssa 
rakennat rohkeasti 
parempaa
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