
Kainuun 
uusi sairaala



Uuden sairaalan 

keskeisiä 
tavoitteita
Potilaita varten suunniteltu, 
tehokas sairaala

Kuntouttava, esteetön ja 
turvallinen hoitoympäristö

Älykäs sairaala, jossa uutta 
teknologiaa hyödynnetään 
sekä hoidossa että rakennuksessa

Muuntojoustavat tilat

Puurakentamisen hyödyntäminen

Elinkaarikustannuksiltaan 
edullinen rakennus

Uuden sairaalan osastoilla 
hoidetaan ympärivuorokautista 
sairaalahoitoa tarvitsevia 
potilaita. Osastohoito on 
suunnitelmallista ja potilaiden 
toimintakykyä tukevaa. 
Vuodepaikat ovat joustavasti 
erikoisalojen käytettävissä.

Kainuun uudessa sairaalassa 
kuntoutumista tuetaan 
hoidon kaikissa vaiheissa. 
Osastokerroksiin on suunniteltu 
erityiset kuntoutuskadut, joissa 
on mahdollisuus toipumista 
edistävään harjoitteluun. 
Potilaille varmistetaan 
tarvittava tuki ja jatkohoito 
myös kotiutuksen jälkeen.



Sairaalahankkeen laajuus on n. 46 000 brm2, josta 5 % 
on peruskorjausta. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain 

ja työt valmistuvat vuoden 2021 aikana.

Päivystys, avohoito, 
sote-yhteistyö
Välitöntä tutkimusta, hoitoa 
tai valvontaa vaativat potilaat 
hoidetaan ns. kuuman sairaalan 
alueella. Sairaalassa toimivat 
keskeiset erikoisalat mukaan lukien 
leikkaustoiminta ja kardiologiset 
pallolaajennukset, synnytykset 
sekä psykiatrinen päivystyshoito. 
Myös sosiaalipäivystys toimii 
uudessa sairaalassa. 

Polikliininen vastaanotto- ja 
hoitotoiminta muodostaa 
kokonaisuuden, jossa yhteistyötä 
tekevien erikoisalojen tilat ovat 
sijoitettu lähelle toisiaan. Päivä-
sairaalassa ja toimenpideyksikössä 
tehdään tutkimuksia, toimenpiteitä 
tai lääkehoitoja, jotka eivät edellytä 
yöpymistä osastolla.

Perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon yhteistoiminta tehostuu 
sekä sairaalan yhteisissä tiloissa että 
tukemalla avohoidon palveluita koko 
Kainuussa. Palveluiden verkko 
muodostaa ”seinättömän sairaalan” 
potilaan tueksi.

Rakentamisen ja käyttöönoton vaiheet

2017 2018 2019 2020 2021

Loput poliklinikka- ja 
vuodeosastotilat

Pääosa uudesta 
sairaalarakennuksesta

Käytöstä poistettavat vanhan sairaalan osat puretaan ja piha- ja aluetyöt viimeistellään 2021 

Uusi 
logistiikkaterminaali

Peruskorjattava nykyinen
päivystysrakennus



Uusi sairaala lukuina

Allianssi on vaativien rakennushankkeiden 
urakkamuoto, jossa suunnittelijat ja urakoitsijat 
yhdessä tilaajan kanssa toteuttavat sekä kehitys- 
että toteutusvaiheet. Päätökset tehdään yhdessä 
hankkeen parhaaksi.

Allianssiosapuolet jakavat hankkeen riskit ja hyödyt 
yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Näin 
myös taloudellinen tulos perustuu toteutuksen 
yhteiseen onnistumiseen.

Allianssilla
hankkeen
parhaaksi
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