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INVESTOINNIT
 Masterplan
 Satapsykiatria
 Satasomatiikka

• kuumasairaala
• poliklinikkarakennus

 isot peruskorjaukset  
 pienet peruskorjaukset
 pysäköintialueet  
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SAIRAALA-ALUEEN MASTERPLAN
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v.2021 v.2022 v. 2023 v. 2024 v.2025 v.2026

Laitehankinnat -sairaanhoito 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Laitehankinnat -liikelaitos 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

SK, Satapsykiatria 56,744 M€ 21,00 26,00 7,00

SK, Satasomatiikka 79,5 M€ ? 0,50 3,50 10,00 27,00 24,00 13,00 ?

SK, osastojen peruskorjaukset 
ja pysäköintialueet, B0, K0,  
A6, M1, M2, H00

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Pienet peruskorjaukset; 
sairaanhoito

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Pienet peruskorjaukset; 
sosiaalipalvelut

0,40 0,40 0,40

Rakentaminen yhteensä               26,90 34,90 22,40 32,00 29,00 ?
INVESTOINNIT YHTEENSÄ  30,40 38,90 26,40 36,00 33,00 ?



SATAPSYKIATRIA
 suunnittelu käynnissä, luonnossuunnitelmat, huonetilaohjelma ja 

kustannusarvio hyväksytty rakennustoimikunnassa 8.6.2020 ja 
yhtymähallituksessa 15.6.2020

 laajuus 21.577 br-m2  

 enimmäiskustannukset 56,744 M€ (alv 0 %) RKI 104,5
 purku – ja maankaivuutyöt käynnissä

• valmis lokakuun loppuun 2020 mennessä
 urakkalaskenta käynnistyy joulukuussa 2020 
 varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät maaliskuussa 2021
 rakennus valmistuu keväällä 2023
 toiminta käynnistyy vaiheittain kesällä 2023
 muuntokoulutus käynnistetty
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SATASOMATIIKKA

 ns.” kuumasairaala” ja poliklinikkarakennus  
 toiminnan suunnittelu ja toiminnallinen tarveselvityksen laadinta 

aloitettu ja jatketaan täysipainoisesti ainakin vuoden 2021 loppuun 
asti

 perusterveydenhuollon edustus mukana
 arvio laajuudesta 27.500 ? n-m2

 arvio kustannuksista  ? (79,5) M€
 edellyttää Ervan ja STM hyväksynnän
 rakentamisen aloitus aikaisintaan 2024 jatkuen pitkälle 

vuosikymmenen loppuun
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ISOT PERUSKORJAUKSET
 vuosittainen määrärahavaraus 3,0 M€
 B0 peruskorjaus valmistuu helmikuussa 2021
 mahdollisesti A6 peruskorjaus toimistotiloiksi vuonna 2021

• mahdollistaa tilaelementistä luopumisen
• kustannusarvio 1,0 M€

 Satapsykiatrian valmistumisen jälkeen vuonna 2023
• P0 ja M0 vapautuvat psykiatrialta ja tilat peruskorjataan 

sosiaalipalvelujen käyttöön
• mahdollistaa toiminnan loppumisen Antinkartanon huonoissa tiloissa

 peruskorjausten toteutus toiminnallisten ja taloudellisten 
selvitysten ja Satasairaalan suunnitelman perusteella
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PIENET PERUSKORJAUSHANKKEET
määrärahavaraus 2,4 M€

• sosiaalipalvelut 0,4 (2023 asti)
• Satasairaala Tiilimäki 2,0 

 teknisiä peruskorjauksia
 toiminnallisia peruskorjauksia
määrärahavaraukset riittämättömiä sekä teknisiin että 

toiminnallisiin peruskorjauksiin
peruskorjausvelka kasvaa
 toiminnallisia muutoksia ei voida aina toteuttaa
esitykset hankkeista talousarvion laadintaohjeen mukaan 

elokuussa
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PYSÄKÖINTIALUEET
 Satapsykiatrian ”alta” poistuu noin 150 henkilökunnan paikkaa
 kaupungilta vuokrattu yksi maa-alue Sairaalantien itäpuolelta 

lentokentän läheisyydestä pysäköintialueen rakentamista varten
• paikkoja noin 250
• henkilökunnan käyttöön
• toteutus sorapintaisena 2020, asfaltointi myöhemmin

 kaupungilta vuokrataan toinen maa-alue Sairaalantien 
länsipuolelta lentokentän läheisyydestä
• paikkoja noin 650
• henkilökunnan käyttöön
• osa nykyisestä takaparkkialueesta asiakaskäyttöön  
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KIITOS
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