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ammikuisena talvipäivänä lumi narskuu kenkien 
alla Jyväskylän Kukkumäessä Sairaala Novan työ-
maalla käveltäessä. Välimatkat ovat työmaalla mel-
ko pitkiä, sillä sairaalan tontti on kokonaisuudes-

saan 5,5 hehtaaria. Pakkasesta huolimatta täällä ei palella, sil-
lä paikasta toiseen liikutaan kävellen.

Rakenteilla oleva sairaala on kooltaan suuri, sen kokonais-
pinta-ala on noin 100 000 brm2, mikä vastaa tilavuudeltaan 
viittä Eduskuntataloa. Rakennuksessa on seitsemän maan-
päällistä ja yksi maan alla oleva kerros. Hissejä sairaalassa 
on peräti 30, mutta rakennusvaiheessa ne on varattu yksin-
omaan tavarakuljetuksiin. Vaikuttaa siltä, että tällä työmaalla 
työskentely kohentaa niin rakennustyöntekijöiden kuin toi-
mihenkilöidenkin kuntoa. Miten on?

”Pitää paikkansa”, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pro-
jektipäällikkö Jari Ilves, SRV:n työmaapäällikkö Jussi Leh-
to ja SRV:n lohkovastaava Atte Salmijärvi (RIA) naurahtavat.

Miehet kertovat, millaisia lukemia heidän askelmittarinsa 
päivittäin näyttävät. Käy selväksi, että 10 000 askelta, mikä on 
terveyden kannalta hyvä määrä päivässä, tulee tällä työmaal-
la nopeasti täyteen.

2000-luvun ensimmäinen 
täysin uusi sairaala

Sairaala Nova on ensimmäinen 2000-luvulla rakennettava 
erikoissairaanhoidon sairaala. Samalla se on ensimmäinen 
täysin uusi 1980-luvun jälkeen rakennettu sairaala Suomessa.

”Yleensä sairaalahankkeissa on kyseessä jo olemassa ole-
vien tilojen laajentaminen, mutta tässä tehdään kokonaan 
uusi sairaala. Haasteena on monenlaisten sairaalatoiminto-
jen yhteensovittaminen”, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
(KSSHP) projektijohtaja Mikko Jylhä kertoo.

Uudesta sairaalasta valmistuu suuri, kompakti kokonai-
suus. Samaan rakennukseen sijoitetaan kaikki sairaalan toi-
minnot tukipalveluita, kuten sairaala-apteekkia sekä väline- 
ja materiaalihuoltoa myöten.

”Muissa suurissa sairaalahankkeissa kaikkia toimintoja ei 
ole uudistettu, vaan osa niistä sijaitsee edelleen vanhoissa ti-
loissa. Niiden toiminta perustuu siis edelleen vanhoihin käy-
täntöihin. Jyväskylän hankkeen yksi keskeinen vahvuus on 
se, että olemme päässeet aloittamaan suunnittelun niin sa-
notusti tyhjältä pöydältä”, Jylhä valottaa.

T

Sairaala Novasta
malli tulevaisuuden sairaaloille

Jyväskylään on rakenteilla uusi keskussairaala. Vuonna 2020 
käyttöön otettava Sairaala Nova edustaa uudenlaista sairaala- 
ajattelua, joka haastaa niin suunnittelijat, rakentajat kuin 
sairaala-ammattilaisetkin pohtimaan työtehtäviään uudelleen.
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Sairaala Nova valmistuu Kukkumäen kaupunginosaan 
lähellä Jyväskylän keskustaa hyvien kulkuyhteyksien 
päähän. Vanha, nykyisin käytössä oleva punatiilinen 
sairaala näkyy oikeassa yläkulmassa. Ylälaidassa on 
Jyväsjärvi. Uuden sairaalan pääsisäänkäynti on vasem-
massa laidassa näkyvän uuden parkkitalon kohdalla.

 Matti Hytölä, Hytölä Engineering Oy
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Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Sairaala Novassa 
voidaan soveltaa uusia toimintatapoja niin suunnittelussa 
kuin rakentamisessakin.

Potilas suunnittelun lähtökohtana

Keski-Suomen uuden keskussairaalan suunnittelun lähtö-
kohtana on potilas. Suunnittelussa noudatetaan kahdeksaa 
periaatetta, joista tärkeimmät ovat edellä mainitun ohella ter-
veellinen ja turvallinen työympäristö työntekijöille, tehokas 
ja ajanmukainen informaatioteknologia, ja integroitu palve-
lujärjestelmä, mikä tarkoittaa perusterveydenhuollon, eri-
koissairaanhoidon ja osin myös sosiaalitoimen palveluiden 
yhdistämistä.

”Sairaala Nova edustaa tulevaisuuden sairaala-ajattelua. 
Uudessa sairaalassa työskennellään nykyistä hoitopainottei-
simmin, pyritään lyhentämään hoitoaikoja ja rakentamaan 
yhteistyömallia potilaiden omaisten, eli kodin ja sairaalan vä-
lille. Valmistuttuaan se on pienempi kuin nykyinen keskussai-
raala, mutta tästä huolimatta hoitotilat ovat vähintäänkin yh-
tä suuret”, sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen pohtii.

Uudessa sairaalassa hoitotiloille jää enemmän tilaa, sillä 
vastaanottohuoneita tehdään nykyistä vähemmän. Omien 
työhuoneiden sijaan käyttöön tulevat yhteiset vastaanotto-
huoneet, joita käytetään tarpeen mukaan. Muut työt, kuten 
kirjalliset työt, tehdään toimistotiloissa. Konseptia kutsutaan 
Back Office -malliksi.

Sairaala Novassa toiminnot on jaoteltu neljään katego-

riaan: kuumaan sairaalaan, toimistoon, hotelliin ja tukitoi-
mintoihin. Tällä hetkellä leikkauksia tehdään kolmessa eri 
yksikössä. Uudessa sairaalassa kaikki leikkaussalit sijaitsevat 
kuuman sairaalan osassa lähellä toisiaan. Sen seurauksena 
henkilökunnan työ ja salien käyttö tehostuu sekä varastoin-
tikustannukset pienenevät.

”Sairaala Novalla on vahva, paikallisuuteen nojaava iden-
titeetti”

Sairaala Novan arkkitehtisuunnittelusta vastaa JKMM Ark-
kitehdit Oy. Kun toimistoon tuli tieto Jyväskylän uuden kes-
kussairaalan suunnittelutehtävän saamisesta, sinne rekrytoi-
tiin sairaalasuunnitteluun erikoistuneita arkkitehteja.

”Meillä on tiimissä kokeneita sairaalasuunnittelijoita. He 
ovat olleet mukana suunnittelemassa uusia sairaaloita ja ter-
veyskeskuksia sekä niiden laajennuksia. Itse olen ollut muka-
na Malmin sairaalan suunnittelussa”, projektiarkkitehti Juho 
Pietarila JKMM:stä kertoo.

Koska Sairaala Nova on ensimmäinen kokonaan uusi kes-
kussairaala Suomessa pitkään aikaan, ei rakennukselle ollut 
olemassa esikuvia. Arkkitehtien tavoitteena on ollut suunni-
tella asiakkaille ja ammattilaisille mahdollisimman hyvä ym-
päristö, joka edesauttaa toipumista ja työssä viihtymistä. Ra-
kennuksen sisällä on valtava määrä erilaista tekniikkaa, min-
kä vastakohdaksi sen ulkoasusta haluttiin aivan toisenlainen:

”Sairaalat tunnistaa yleensä jo kaukaa. Ne näyttävät klii-
nisiltä ja teknisiltä. Halusimme suunnitella sairaalan, joka ei 
näytä sairaalalta”, Pietarila toteaa.

Julkisivun värityksessä on käytetty pääsääntöisesti mus-

”Asiat pitää purkaa riittävän pieniin osiin. 
Pala kerrallaan, pienissä osissa suurikin hanke etenee.”

Sairaala Novan julkisivut koilliseen ja luoteeseen. Julkisivun väritys on pääosin musta. Potilastornien (6 kpl) päädyt verhoillaan alumiinipellillä, joi-
hin rei’itetään koristeeksi muotoja keskisuomalaisista järvistä. Pääsisäänkäynti (keltainen väri) sijaitsee keskellä luoteeseen avautuvaa julkisivua. 
Sen vieressä on päivystyksen sisäänkäynti (vihreä väri).

 JKMM Arkkitehdit Oy
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taa. Potilasosastojen päädyt on verhoiltu alumiinipellillä, joi-
hin on rei’itetty koristeeksi keskisuomalaisten järvien muoto-
ja. Valaistuksen avulla julkisivusta saadaan mielenkiintoinen.

”Rakennuksen ulkonäkö on leimallinen Keski-Suomen uu-
delle Sairaala Novalle. Tavoitteenamme on ollut suunnitella 
sairaala, jolla on vahva, paikallisuuteen nojaava identiteetti”, 
Pietarila pohtii.

Moduulirakenteinen 
sairaala on muuntojoustava

Terveydenhoito kehittyy nopeaan tahtiin, minkä seuraukse-
na tiloihin liittyvät tarpeet muuttuvat. Muutoksiin sopeutu-
minen on uudessa sairaalassa otettu hyvin huomioon suun-
nittelemalla muuntojoustavia tiloja.

”Nykyisessä sairaalassa muutosten tekeminen tarkoittaa 
sitä, että osasto pitää sulkea pois toiminnasta. Väliseinät ovat 
kipsilevyjä, joten tilat pitää sulkea ja huputtaa. Muutosten te-
keminen saattaa kestää viikkoja. Uusi sairaala on konseptil-
taan muuntojoustava, siellä on käytetty paljon kevyitä väli-

seiniä, jotka voidaan tarvittaessa purkaa pois. Seiniin voidaan 
myös asentaa uutta tekniikkaa”, Jari Ilves kertoo.

Sairaala Novan leikkaussalit ovat moduulirakenteisia, mi-
kä tarkoittaa sitä, että salit tuodaan valmiina moduuleina 
tehtaalta ja asennetaan paikan päällä. Keski-Euroopassa, jos-
ta uuteen sairaalaan on haettu oppia, moduulisaleja käyte-
tään paljon.

”Tämä taitaa olla ensimmäinen julkisen puolen sairaala 
Suomessa, jossa käytetään moduulirakenteita. Moduulien 
valmistaja on demonstroinut meille, että yhdessä yössä kaksi 
leikkaussalia voidaan yhdistää yhdeksi saliksi. Aikamoista, vai 
mitä?”, Ilves pohtii.

Käyttäjät mukana suunnittelussa

Sairaalan Novan suunnitteluun on alusta lähtien otettu mu-
kaan myös tulevien tilojen käyttäjät. Suunnitteluun on osal-
listunut yhteensä noin 350 käyttäjää eri ammattiryhmistä.

”Asuin-, liike- ja toimistotilojen suunnittelu on melko yksin-
kertaista terveydenhuollon rakennuksiin verrattuna. Suun-

Sairaala Novan työmaa tammikuussa 2019, jolloin talon keskellä sijaitsevat potilasosastot olivat viimeistelyä 
vaille valmiita. Kuvassa vasemmalta KSSHP:n projektipäällikkö Jari Ilves, SRV:n lohkovastaava Atte Salmijärvi 
ja SRV:n työmaapäällikö Jussi Lehto.

Minnamaria Koskela
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nittelijoiden ei tarvitse välttämättä kysyä käyttäjien mieli-
piteitä. Toista on sairaalan suunnittelu. Se vaatii erityisosaa-
mista. Käyttäjillä on kymmenien vuosien kokemus sairaalan 
nykyisistä tiloista ja niiden puutteista”, Mikko Jylhä kertoo.

Sairaalaa on esitelty käyttäjille suunnittelupalavereissa, 
työmaakierroksilla ja työmaan yhteyteen perustetussa sho-
wroomissa. Näyttelytilassa käyttäjien on ollut mahdollista tu-
tustua uusiin tiloihin muun muassa virtuaalitekniikkaa hyö-
dyntämällä.

”Osastonhoitajien ja hoitajien työpanos on ollut todella 
merkittävä. He ovat osallistuneet aktiivisesti työmaakierrok-
siin ja antaneet paljon palautetta”, Jari Ilves toteaa.

Pääurakoitsijan paikallinen 
osaaminen on suuri etu

Sairaala Nova -hankkeen käynnistysvaiheessa pohdittiin eri 
urakkavaihtoehtoja. Uusi sairaala päätettiin toteuttaa projek-
tinjohtourakkana. Urakkakilpailun jälkeen urakoitsijaksi valit-
tiin SRV. 

”Kokonaishintaurakka olisi merkinnyt sitä, että meidän oli-
si ensin pitänyt tehdä kaikki suunnitelmat valmiiksi ja sitten 
vasta ryhtyä rakentamaan. Koko prosessi olisi viety läpi pää-
töksentekohetkellä vallinneen tiedon, tekniikan ja mallien 
avulla. Riskinä olisi ollut, että sairaala olisi ollut vanhanaikai-
nen jo valmistuessaan”, Mikko Jylhä kertoo.

Kokonaishintaurakka olisi merkinnyt myös hankkeen vii-
västymistä 2 – 3 vuodella. Nyt rakennus on jo valmiina, vaik-

ka samaan aikaan tehdään vielä viimeisiä suunnitelmia, ku-
ten sähkösuunnittelua.

”Kyseessä ei ole täysin puhdas projektinjohtourakka, vaan 
malli, jota voisi kutsua yhteistoimintaurakaksi. Rakennutta-
jan ja urakoitsijan välinen yhteistyö on sujunut hyvin. Se, että 
SRV:n työnjohto ja työntekijät ovat paikallisia, on ollut meille 
suuri etu”, Jari Ilves pohtii.

Suurta sairaalaa rakennetaan lohkoissa

Rakennusprojektin suuri mittakaava on vaikuttanut siihen, 
miten ja missä järjestyksessä työmaalla työskennellään. Run-
kovaiheessa edettiin työvaiheittain ja vastuut liittyivät työvai-
heisiin. Kesällä 2018 työmaaorganisaatiota kehitettiin, jonka 
seurauksena siirryttiin alueellisiin lohkovastuisiin.

Suurta kokonaisuutta rakennetaan monessa eri tahdissa. 
Jossain päin sairaalaa tehdään vasta betonivaluja, kun toi-
saalla asennetaan jo potilashuoneiden kiintokalusteita. Sai-
raalarakennus on jaettu viiteen lohkoon, joita ovat potilastor-
nit (5., 6. ja 7. kerros), kuumasairaala, elektiivinen sairaanhoi-
to sekä parkkihalli ja keittiö, kellari ja julkisivut.

Atte Salmijärvi toimii potilastornien lohkovastaavana. Po-
tilasosastot ovat jo lähes valmiit, parhaillaan niissä asenne-
taan kalusteita, kiinnitetään sisäkaton kattolevyjä ja listoite-
taan ovia.

Suuressa hankkeessa työskentely on opettanut Salmijär-
veä. Välillä tiukat aikataulut ja nopeasti muuttuvat tilanteet 
tuntuvat raskailta.

”Riittämättömyyden tunteen kanssa pitää oppia elämään.”

Sairaala Novan julkisivu etelään. 
 JKMM Arkkitehdit Oy
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Lohkot G–M, kerrokset 1-3, ovat kuu-
masairaalan tiloja. Kerroksessa 4 ovat 
IV-konehuoneet ja kerrokset 5-7 ovat 
potilastorneja. Kerroksessa -1 (miinus 1), eli 
alimmassa kerroksessa, sijaitsee sairaalan 
tukitoimintoja, kuten välinehuolto ja logis-
tiikka. Lohkossa N on sädehoito ja mag-
neettikuvauksen tilat. H-lohkossa tummaksi 
rasteroidun alueen kohdalla on ambulans-
sikatos. J-lohkon kohdalla on huoltopiha ja 
katolla on helikopterikenttä. Kulku kentältä 
sairaalaan tapahtuu kentän takana olevan 
hissein varustetun porrastornin kautta.

Nykyisen keskussairaalan punatiilinen päärakennus näkyy kuvan vasemmassa ylälaidassa. Uuden sairaalan pääsisäänkäynti sijaitsee keskellä lyhy-
empää julkisivua. Vastapäätä sitä on uusi parkkihalli. Kuvan oikeassa laidassa on rakenteilla oleva parkkihalli. 

 Matti Hytölä, Hytölä Engineering Oy
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”Riittämättömyyden tunteen kanssa pitää vain oppia elä-
mään. Minä olen kehittänyt itselleni tietynlaisen viikkoryt-
min, joka selkiyttää työpäiviä”, Salmijärvi kertoo.

Maanantaisin Salmijärvi on mestapalavereissa. Tämä tar-
koittaa sitä, että lohkovastaavat sopivat aliurakoitsijoiden 
nokkamiesten tai työnjohtajien kanssa seuraavien viikkojen 
työalueet. Yhdessä käydään läpi kaikki lohkot ja niissä olevat 
mestat eli paikat. Mestoja on yhteensä yli 90. Tiistait ja kes-
kiviikot on aliurakoiden aloitus- ja seurantapalavereita sekä 
katselmuksia malliasennuksista. 

”Esimerkiksi tänään kalenterissani oli klo 7:00 aikataulupa-
laveri muurarin kanssa, klo 9:00 varusteasennuksen mallikat-
selmus, klo 12:00 työmaakatselmus potilasnostinurakoitsijan 
kanssa ja seuraavaksi klo 13:45 on aikataulupalaveri palokat-
kourakoitsijan kanssa”, Salmijärvi valottaa.

Torstaisin on urakoitsijapalaverin vuoro. Torstai-iltapäivät 
ja perjantait Salmijärvi purkaa omalle työporukalleen kaiken 
sen tiedon, jonka hän on viikon aikana saanut. He hyödyntä-
vät informaatiota seuraavan viikon työtehtävissään.

”Joka päivä oppii paljon uutta”

Parhaillaan työmaalla on sisävalmistusvaihe käynnissä. En-
simmäiset talon keskellä olevat potilasosastot rupeavat vähi-
tellen valmistumaan.

Atte Salmijärvi esittelee viidennen kerroksen potilasosas-

toa, joka kuuluu hänen lohkovastuualueelleen. Vuodeosasto-
ja kutsutaan potilashotelliksi. Osaston keskellä on leveä aula-
tila, jonka molemmin puolin potilashuoneet ryhmittyvät. Ne 
poikkeavat muista sairaaloista monella tapaa. Huoneet on 
suunniteltu yhden hengen käyttöön. Ajatuksena on se, et-
tä oma rauha ja yksityisyys edesauttavat potilaan toipumis-
ta. Taustalla on myös toive siitä, että yhden hengen huonees-
sa potilaat motivoituvat nousemaan mahdollisimman pian 
sängystä ylös ja aloittamaan kuntoutuksen. Myös omaisten 
läsnäolo vaikuttaa toipumiseen. He voivat halutessaan yö-
pyä potilashuoneessa. Sitä varten huoneet on varustettu no-
jatuoleilla, jotka voidaan tarvittaessa levittää vierasvuoteiksi.

Työmaakierros päättyy Sairaala Novan pääoven eteen. Kiit-
täessäni Jussi Lehtoa, Atte Salmijärveä ja Jari Ilvestä mielen-
kiintoisesta tapaamisesta kysyn heiltä iltapäivän ohjelmasta. 
Se on tiiviisti aikataulutettu, mutta silti yllätyksiä tulee jatku-
vasti.

”Tilanteet saattavat muuttua nopeasti ja muutoksiin täy-
tyy kyetä reagoimaan. Päivät työmaalla ovat erilaisia. Se on 
suuri rikkaus ja auttaa jaksamaan. Joka päivä oppii paljon 
uutta. Aluksi työmäärä ja mittakaava vähän mietitytti, mut-
ta sitten tajusin, että asiat pitää purkaa riittävän pieniin osiin. 
Pala kerrallaan, pienissä osissa suurikin hanke etenee”, Leh-
to pohtii.

Vaikka päivä on vasta puolessa, Ilveksen, Salmijärven ja 
Lehdon askelmittareissa päivätavoite on jo täyttynyt.

Sairaala Nova
368 sairaansijaa
10 synnytyssalia
32 teho- ja valvontapaikkaa
24 leikkaussalia
12 pientoimenpide- ja skopiahuonetta
215 vastaanottohuonetta
75 päiväsairaalapaikkaa
3 sädehoidon bunkkeria
3 magneettikuvaushuonetta
ICT-tila
apteekin lääkevalmistustilat

”Halusimme suunnitella sairaalan, joka ei näytä sairaalalta.”

Rakenteilla oleva sairaala on kooltaan suuri, 
sen kokonaispinta-ala on noin 100 000 brm2.

 JKMM Arkkitehdit Oy
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eski-Suomessa päädyttiin uuden keskussairaalan ra-
kentamiseen, koska nykyisissä eri vuosikymmeniltä 
peräisin olevissa tiloissa on sisäilmaongelmia. Sairaala 

Novaa rakennetaan Terve talo -konseptia hyödyntäen.
”Nykyinen sairaala on sisäilmaltaan huonossa kunnossa, 

joten pyrimme tekemään uudesta sairaalasta mahdollisim-
man terveellisen ja turvallisen rakennuksen. Olemme teh-
neet paljon työtä, jotta uudesta sairaalasta tulisi mahdolli-
simman hyvä sekä potilaille että työntekijöille”, projektipääl-
likkö Jari Ilves kertoo.

Terve talo -asiantuntijana hankkeessa toimii Rambollin 
korjausrakentamisen toimialapäällikkö Timo Turunen. Kon-
septi on otettu käyttöön Jyväskylässä jo 2000-luvun alussa, 
jolloin RT-kortti terveen talon toteutuksesta julkaistiin.

”Monesti kuulee väitettävän, että kyllä me osaamme ra-
kentaa terveitä taloja ilman konsepteja. Tämä ei kuitenkaan 
täysin pidä paikkaansa. 2010-luvun uudisrakennuskohteissa 
on ilmennyt niin paljon sisäilmaongelmia, että tarvetta mal-
lille on”, Turunen kertoo.

Terve talo -konsepti perustuu ajatukseen riskirakenteiden 
varhaisesta tunnistamisesta. Olennaista on, että mallia ryhdy-
tään soveltamaan heti hankesuunnitteluvaiheessa. Haasteel-
lisia kohtia, kuten julkisivulasiseinien liittymiä, vesikattodetal-
jeja ja tiiviillä lattiapäällysteellä päällystettäviä betoniraken-
teita ei pidä kavahtaa, mutta ne pitää ottaa huomioon.

”Kun vaikeat kohdat tunnistetaan ajoissa, niihin löydetään 
kyllä ratkaisut. Ongelmien ratkaisua ei pidä jättää työmaalle 
tehtäväksi, vaan niihin on paneuduttava ajoissa”, Turunen pai-
nottaa.

Terve talo -mallissa korostetaan kosteudenhallintaan ja 
betonin kuivumiseen liittyvää osaamista, johon liittyy olen-
naisesti työmaatoteutus ja aikataulujen hallinta. Nämä suun-
nittelijoiden ja tilaajan pitää ymmärtää.

”Olemme pyrkineet avaamaan, mitä sisäilmaluokitus S2 
ja puhtausluokitus P1 tarkoittavat käytännössä. Niihin liittyy 
monia asioita, kuten työmaan sääsuojauksen toteutus, beto-
nin kosteuden mittaus ja työmaan siivoaminen. Työmaa, jol-
la noudatetaan Terve talo -kriteerejä, näyttää ihan erilaiselta 
kuin työmaat 10 – 15 vuotta sitten”, Turunen pohtii.

Terve talo -konseptin soveltaminen Sairaala Novassa nä-
kyy siisteytenä ja selkeytenä, minkä maallikkokin noteeraa. 
Sen sijaan betonin kuivumisen mittaaminen ynnä muut tek-
nisemmät asiat eivät näy vierailijoille. Sairaalan työmaalla 
noudatetaan yleisiä standardeja tiukempia kriteerejä.

”Nykynormien mukaan massiiviholvissa betonin kuivu-
minen pitää mitata 70 millimetrin syvyydeltä, mutta me mit-
taamme 150 millimetrin syvyydeltä. Tämä teettää meillä tie-
tenkin enemmän töitä ja on haasteellista. Pyrimme varmis-
tamaan kaikilla mahdollisilla keinoilla, että sairaalasta tulee 
terveellinen ja turvallinen rakennus”, Ilves kertoo.

Tavoitteena terveellinen ja turvallinen sairaala

”Kyseessä on malli, 
jota voisi kutsua yhteis-

toimintaurakaksi.”

Hanketiedot 
Rakennuttaja: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
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Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Arkkitehdit Oy
LVI- ja KSL-suunnittelu: Granlund Oy
Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy
Sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy ja Easytec Oy
Rakennuttajakonsultti: Ramboll CM Oy
Yhteistyökumppanit: Metsähallitus
Kokonaispinta-ala: noin 100 000 brm2

Aikataulu: purkutyöt kesä 2015, uuden sairaalan varsinaiset 
rakennustyöt 9/2016–, tilojen testaus ja koekäyttö 2019–2020, 
rakennus valmistuu 8/2020, käyttöönotto 12/2020
Kustannukset: hankkeen kustannusarvio on noin 411 miljoonaa
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