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1. Tilaajan lähtökohdat

2. Kohti lean-kulttuuria: yrityksen 
mahdollisuudet

3. Toimintatavat: suunnitteluyhteistyö

4. Lean-tuotanto: urakoitsijan näkökulma



KAINUUN UUSI SAIRAALA -HANKE

Kainuun keskussairaalan toiminnot ja tilat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä 

• Sote-integraatio 2.0

• Kainuussa sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan saumattomina kokonaisuuksina

Kainuun uusi sairaala 

• Yhdistää perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon 

toimintoja kahdeksasta toimipisteestä yhteen rakennukseen

• Vahvistaa avohoidon palveluita 

• Vastaa koko maakunnan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluista

Kainua on Suomen ensimmäinen sairaalarakentamisen allianssihanke.

- Tavoitelaajuus  n. 47 000 bruttoneliömetriä

- Tilaajan arvio rakennuskustannuksista on 105 M€ + 15 M€ sairaalalaitteisiin



Hankkeen toteutusmallina integroitu projektitoimitus (allianssimalli)

• Tilaaja on kilpailuttanut  suunnittelun ja urakoinnin keskeiset palveluntuottajat

Tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteinen sopimus

• Kumppanit vastaavat projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä

• Yhteiset tavoitteet 

• Jaetut mahdollisuudet ja riskit

Allianssin edellytyksinä avoimuus, luottamus, yhteistyö ja sitoutuminen

• ”Arvoa rahalle” – kustannusten ja laadun optimoitu kokonaisuus

• ”Hankkeen parhaaksi” - yhteiset päätökset 

• Korkea suoritustaso 

• Toimii Lean-periaattein

• Yhteiset Big Room -tilat

KAINUA-ALLIANSSI
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MIKSI?

• Nykyisen rakentamisen tulokset huolestuttavia: laatu 
ja kustannukset eivät vastaa odotuksia 

• Sairaalarakentaminen on monimutkainen kokonaisuus

• Tilaajan vaikutusmahdollisuudet



TILAAJAN TAVOITTEET UUDELLE SAIRAALALLE

Potilaita varten 
suunniteltu ja 
kustannustehokas sairaala 

• Tervehdyttävä, kuntouttava, esteetön ja turvallinen hoitoympäristö, 

• Optimoitu tilatehokkuus

• Elinkaarikustannuksiltaan (energia-, korjaus- ja 
huoltokustannuksiltaan) nykyistä kiinteistöä alemmalla tasolla (€/m²), 

• Rakennuksen ratkaisut tukevat operointikustannusten alentamista / 
tuottavuutta 10 % (lean-periaatteiden mukainen Smart Hospital). 

Suunnittelun ja 
rakentamisen laatutaso on 
korkea

• Suunnitteluvirheistä ja rakentamisessa toteutuu 0-virheluovutukset, ja 
käyttäjän arviot onnistumisesta ovat vähintään hyvää tasoa

• Käyttäjätarpeet on ymmärretty (palaute vähintään hyvällä tasolla)

Ratkaisuiltaan 
muuntojoustava

• Modulaariset ja standardoidut tilat

• Osastointi-, rakenne- ja tekniikkaratkaisut tukevat muunneltavuutta 



TILAAJAN TAVOITTEET ALLIANSSIPROJEKTILLE

Projekti toteutetaan lean-
periaatteiden ja 
tavoiteaikataulun 
mukaisesti sekä 
häiriöttömästi 

• Innovatiiviset ja kustannustehokkaat ratkaisut 

• Suunnitellut luovutus- ja käyttöönottopäivät pitävät 

• Rakentaminen ja käyttöönotto tahdistetaan sairaalan toimintaan häiriöt 
minimoiden siten, että päivystystoiminta ei katkea lainkaan ja kiireetön 
toiminta vain suunnitellusti 

• Ilman hoidollisia väistötiloja

Turvallisuus toteutuu 
erinomaisesti 

• Potilasturvallisuus ei vaarannu projektista johtuvista syistä 

• Projektista ei aiheudu tapaturmia ja työmaan turvallisuus on 
tavoitetasolla 

Asiakastyytyväisyys ja 
julkisuuskuva ovat 
myönteiset

• Palautteet henkilöstöltä ja asiakkailta/potilailta ovat vähintään hyvää 
tasoa 

• Projektin saama mediahuomio on myönteistä ja erottuvaa hyvien 
kehitystulosten vuoksi 



KOHTI LEAN-KULTTUURIA 

Sweco Talotekniikka Oy, Arto Hellsten 



MIKSI LÄHDIMME ALLIANSSIIN ?

•Kiinnostus ja uteliaisuus projektimallia kohtaan: Kollegoiden 

positiiviset kommentit, selventävä markkinavuoropuhelu jne.) 

•Kypsyminen perinteisiin toteutusmalleihin: ”Jos ei aina tarvitsisi

tapella eri osapuolten kesken…”

•Lievä hermostuminen: ”Pakko mennä mukaan, ettei pudota kelkasta…”

•Päättäväisyys: Syntyi rautainen porukka – kuvaavana mm. 

palvelutuottajien yhteinen ennakkopäätös voittaa hanke !

•Mikä oleellista onnistumisessa? 

•toimiva palvelutuottajien ryhmä

•yhteiset tavoitteet

•toimivat henkilökemiat

•yhteistyö pelaa avoimesti  1+1 > 2 

Sweden: 5,300 

Central Europe: 1,400



MILLAINEN HANKE ON YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA?

Kiinnostava ja erittäin haasteellinen: 

•”LEAN periaatteiden mukainen Smart/Digital Hospital” 

•BIMin ja CAVEn aito hyödyntäminen (”stereoscopic BIM-imaging, real life size virtual
building model”) 

Imagollisesti merkittävä: 

• Ensimmäinen suuri allianssimallilla toteutettava sairaalahanke suomessa

• Tavoitteena positiivinen medianäkyvyys, hyvä referenssi jne

Taloudellisesti merkittävä: Yksi suurimmista Swecon käynnissä olevista projekteista

Opettava: Big Room –työskentelyn täysimittainen hyödyntäminen, työpajatyöskentelyn 
sisäistäminen jne.

Positiivinen: ”Kissa pöydälle”, ei syyllisten haeskelua ongelmatilanteissa, vaan yhteistä 
ongelmien ratkaisua

”Claim management free”: Jättää tekijöille selkeästi enemmän aikaa keskittyä itse asiaan…

Toimii kuin Strömsössä… no ei aivan: Tarjousprosessi oli raskas palveluntuottajille, 
todennäköisesti myös tilaajaosapuolelle…



Sweden: 5,300 

Central Europe: 1,400

PERINTEINEN PROJEKTIMALLI VS. 
ALLIANSSI

…allianssimalliin.

Perinteisestä mallista…



Suunnittelumenetelmät, toimintatavat ja ratkaisut

”Luotsi”

• Toiminnallinen suunnittelu

• Tilasuunnittelu
• Tilaohjelma ja vaatimusmalli

”Co-
creation”

• Tilaryhmien määrittely, mm. talotekniikan tilavaraukset

• Käyttäjien tilat ja tekniikat kattava tarvemäärittely

• Järjestelmien valintaa ja suunnitteluratkaisuja ohjaavat vaatimukset

”Cave”

• YTV 2012 mukaisen tietomallin jalostaminen Cave-sopivaksi

• Tilojen ja tekniikoiden kolmiulotteinen tarkastelu

• Yhteinen näkemys ratkaisuista joilla taataan optimaalinen tilojen, järjestelmien ja 
hoidollisen työn toiminnallinen kokonaisuus
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HANKKEEN PARHAAKSI

• Ei hukkatiloja
• Ei henkilökunnan aikaa kuluttavia epäselviä ratkaisuja
• Ei liian vaikeaa tekniikkaa
• LEAN periaatteiden mukainen toimiva kokonaisuus
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Kainuan allianssijoukkue pelaa



YHTEISTYÖ JA LEAN-SUUNNITTELU

Veikko Laitila, Caverion



ALLIANSSIN TOIMINTA
SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

Maanantai: 

• Viikkosuunnitelman tarkistus 

Tiistai: 

• Virtual Big Room -arkkitehtipalaveri

Keskiviikko:  Big Room

• aamun avaus

• hankeaikataulu

• pääsuunnittelijakokous

Torstai: Big Room 

• Apr-kokous

Perjantai: Virtual: yritys- ja alakohtaisesti

• Kuluneen viikon asiat

• Seuraavan viikon suunnittelu 



KÄLÄ – KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN SUUNNITTELU

• Mahdollistaa nopeat päätökset

• Big Roomin sijainti 

• Cave-tila

• Toimittajia tuoteasiantuntijoina

• Käyttäjä/suunnittelija/kustannustuntemus

=> Päätökset vievät eteenpäin



ALLIANSSIN YHTEISTYÖ 

• Yhteishenki erinomainen

• Tiivis yhteydenpito

• Tehokas jakso keskiviikkona klo 17.00-24.00

Pääperiaate

Kaikkia ratkaisuja tarkastellaan aina suhteessa 

kustannuksiin, riskeihin, käytettävyyteen, 

turvallisuuteen, aikatauluun, 

ympäristövaikutuksiin ja käyttökustannuksiin. 



LEAN-TUOTANTO

Sakari Jämsä,
Skanska Talonrakennus 



SUUNNITTELU

• Big Room-työskentely
• Target Value Design, 

kustannusraami
• Mallintaminen, Cave
• ”Early Involvement”
• Suunnittelun prosessi –

rakentamisen prosessi

• Tiedon kulku – kommunikaatio
• Henkilöstön johtaminen



• Tuottavuustyökalut
• Aikataulusuunnittelu
• Last Planner
• Työturvallisuus
• Mallintaminen

• Tiedon kulku -
kommunikaatio

• Henkilöstön johtaminen

TUOTANTO



YHTEENVETO

Yhdessä olemme vahvempia 

•Tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tiivis ja varhainen integrointi 

• Ongelmien kohtaaminen ja käsittely

• Hankkeen parhaaksi – ei oman edun tavoittelua –> vain yhteinen tulos ratkaisee 

Tyytyväisempi asiakas 

•Turvallisuus 

•Laatu 

•Kustannus 

•Aikataulu 

Ansaintalogiikan muutos 

•Kaupallinen malli kannustaa tilaajan tavoitteisiin, ei ansaitsemaan lisä- ja muutostöillä



www.kainua-allianssi.fi │ www.facebook.com/kainuunuusisairaala/ │ 

twitter.com/UusiKaks
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