Satapsykiatria
toimiva ja turvallinen psykiatrinen sairaala

Uusi sairaala tukee koko
Satakunnan mielenterveystyötä
Porin Tiilimäelle rakennettava Satapsykiatrian
S-rakennus on osa Satasairaala uudistuu -hankkeen ensimmäistä vaihetta. Toukokuussa 2023
valmistuvan uuden sairaalarakennuksen lähtökohtana on kansallinen mielenterveysstrategia,
ja sen myötä parannetaan koko maakunnan
mielenterveyspalveluita.
Satapsykiatrian myötä psykiatrian osastot
tuodaan osaksi keskussairaalaa. Uusi rakennus
tarjoaa potilaille turvallisen ja toipumista
edistävän ympäristön ja parantaa heidän
yhdenvertaisuuttaan somaattisista sairauksista
kärsivien asiakkaiden kanssa. Uudistus mahdollistaa tiiviin yhteistyön terveydenhoidon eri
osa-alueiden välillä ja ihmisen hoitamisen
psykofyysisenä kokonaisuutena.
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Satapsykiatria

rakennuttaja

Satakunnan sairaanhoitopiiri

arkkitehtisuunnittelu

Raami Arkkitehdit Oy

pääurakoitsija

MVR-yhtymä

kokonaisneliöt

21 611 brutto-m2

toiminnalliset hyötyneliöt

11 488 netto-m2

kerroksia

6

rakennuskustannukset

56,7 M€

käyttöönotto

8/2023

potilashuoneita

100

vastaanottohuoneita

113

avohoitokäyntejä

n. 80 000 vuodessa

hoitopäiviä

noin 33 000 vuodessa

työpaikkoja

n. 400

SATAPSYKIATRIAN TOIMINTOJEN
SIJAINNIT UUDESSA SAIRAALASSA:
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Lastenpsykiatrian osasto ja päiväosasto
Lastenpsykiatrian perheosasto
Lastenpsykiatrian poliklinikka

Aikuispsykiatrian osasto 3
Aikuispsykiatrian poliklinikat
Neuromodulaatioyksikkö
Syömishäiriöyksikkö

Aikuispsykiatrian osasto 2

SATAPSYKIATRIAN RAKENNUSTYÖT alkoivat

Aikuispsykiatrian poliklinikat

vanhojen L- ja S-rakennusten purkamisella huhtikuussa 2020. Varsinainen rakentaminen aloitettiin
huhtikuussa 2021. Pääurakoitsija MVR-Yhtymän
lisäksi projektissa on seitsemän sivu-urakoitsijaa,
joista neljä on paikallisia toimijoita.

Aikuispsykiatrian osasto 1
Aikuispsykiatrian kriisiosasto
Aikuispsykiatrian poliklinikat

Nuorisopsykiatrian osasto ja akuuttiyksikkö
Nuorisopsykiatrian poliklinikka
Toiminnallinen terapia
Sairaalakoulu

Tekniset tilat ja sosiaalitilat
Toiminnallinen terapia, liikuntatilat

Sairaalarakennus on suunniteltu tutkimusnäyttöön
perustuen, ja potilastilojen suunnittelussa korostuvat materiaalivalinnat ja luonnonvalon mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Suunnittelussa
olivat mukana myös tilojen tulevat käyttäjät muun
muassa erilaisten työpajojen kautta.
Suunnitteluvaiheessa tehtiin monitavoiteoptimointi
rakennuksen energiankäytön ekologisuuden ja
taloudellisuuden varmistamiseksi. Osa sairaalan
tarvitsemasta sähköstä tuotetaan sen katolle
sijoitettavilla aurinkopaneeleilla.

Lännen Timanttipurku Oy

Porista koko Satakunnan alueelle
Sammontie 15, 28400 Ulvila
040 591 2767 | lannen.tpurku@gmail.com
Satapsykiatria
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Katso video
hankkeesta:

Hoitoyhteistyötä
potilaiden parhaaksi
Uusi rakennus tuo mukanaan suuria toiminnallisia
muutoksia ja tekee sairaalasta entistä paremman
paikan sekä potilaille että henkilökunnalle. Hoitoyhteistyö somaattisen puolen kanssa tuo psykiatrisen hoidon samalle viivalle muun sairaalatoiminnan
kanssa ja auttaa vähentämään siihen liittyvää stigmaa.
Yhteispäivystyksen palvelun laatu paranee mielenterveyspalveluiden osalta, kun psykiatrian päivystys
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on muun keskitetyn päivystyksen yhteydessä.
Sairaalasta löytyy ammattitaito kaikenikäisten
psykiatristen potilaiden hoitoon.
Palvelun tavoitettavuutta parantavat laajat
vastaanottoajat sekä sairaalan keskeinen sijainti
hyvien julkisen liikenteen yhteyksien päässä.

ERILAISET TARPEET on huomioitu tilojen
suunnittelussa jo alusta alkaen. Suunnittelussa
kiinnitetään erityistä huomiota viihtyisyyteen ja
turvallisuuteen, joilla voidaan vaikuttaa positiivisesti myös toipumisprosessiin. Potilaat sijoitetaan pääsääntöisesti yhden hengen huoneisiin,
mikä takaa mahdollisuuden omaan rauhaan ja
yksityisyyden säilyttämiseen.
Henkilökunnan näkökulmasta suurin muutos
ovat monitilaratkaisut, joissa potilasvastaanottojen lisäksi työtä tehdään yhteisissä taustatyötiloissa sekä hiljaisissa työtiloissa.
Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu
asiakkaiden hyvin erilaiset tarpeet. Sairaalan
ympäristöön valmistuu viisi viihtyisää ulkoilualuetta erilaisiin tarpeisiin ja eri ikäisille potilaille.

UUTTA TEKNOLOGIAA käytetään hoidon
apuna. Uudessa sairaalassa otetaan käyttöön
moderni toiminnanohjausjärjestelmä, joka
muun muassa ohjaa asiakasliikennettä uudisrakennuksessa. Digitalisaatio mahdollistaa
myös avohoidon etävastaanottojen käytön.

Kaikilla potilailla
on mahdollisuus
ulkoiluun
viidellä erilaisella
ulkoilualueella.

Satapsykiatria

5

Ympäristö tukee
paranemisprosessia
Satapsykiatrian rakennus on suunniteltu tutkittuun
tietoon perustuen. Tavoitteena on rauhallinen sairaalaympäristö, joka tukee potilaan paranemisprosessia.
Tilojen suunnittelussa on pyritty mahdollisimman
suureen käyttöasteeseen ja monikäyttöisyyteen, ja
niissä on huomioitu myös tulevaisuuden tarpeet ja
muunneltavuus.
Yhden hengen huoneiden ja lukuisien rauhoittumistilojen lisäksi uudisrakennukseen tulee runsaasti
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erilaisia kuntouttavia elementtejä. Materiaalivalinnat on tehty käyttötarpeen perusteella.
Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon
potilaan lähipiiri, joka voi olla mukana paranemisprosessissa potilaan omilla ehdoilla. Sairaala on
uuden sijaintinsa ansioista helposti saavutettavissa ja sujuvoittaa siten myös potilaan läheisten
vierailuja.

Omat tilat
lapsille,
nuorille ja
koko perheelle
Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian osasto
rakennetaan lasten ja nuorten näköisiksi sekä
ikäryhmien ehdoilla. Sisustuksessa käytetään
erityisiä sisustusmateriaaleja ja -elementtejä,
ja käytössä on monenlaisia toiminnallisia tiloja.
Tavanomaista suurempiin vastaanottotiloihin mahtuu tarvittaessa koko
perhe ja muu hoitoon osallistuva
verkosto. Lisäksi sairaalassa on perhehuoneita ja erillinen perheosasto,
jossa perhe on mukana esimerkiksi
hoidon ja kuntoutuksen onnistumisen takaamiseksi.
Sairaalakoulu palvelee peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria.

KOHTEEN PÄÄURAKOITSIJA

Kehyksiä
elämälle

PORIN PURKU JA SANEERAUS OY
PURKUTYÖT TIMANTTIPORAUKSET TIMANTTISAHAUKSET

Rantakuja 3, Ulvila, 040 500 4955

mvr-yhtyma.fi

karhukortteli.fi
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Turvallisuus kaiken perustana
Uuden sairaalan suunnittelun lähtökohta on turvallisuus, ja se on huomioitu niin tilaratkaisuissa kuin
materiaalivalinnoissakin. Materiaalivalinnoissa painottuu niiden käyttötapa. Esimerkiksi irtoavia osia ei ole
käytetty tiloissa, joissa ne voisivat olla vaarallisia.

Yhden hengen huoneet takaavat potilaiden yksityisyyden ja turvallisuuden. Kulku potilashuoneisiin on
ainoastaan henkilökunnalla ja potilaalla itsellään.
Haastavimmissa tilanteissa osastoyksikkö voidaan
jakaa pienempiin moduleihin ja tarvittaessa käyttää
erillistä turvasolua.

Turvallisuus on niin tilaratkaisujen kuin materiaalien valintojenkin
lähtökohta. Erilliset turvasolut mahdollistavat kaikkein haastavimpien
tilanteiden hallinnan.
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asiakaspalvelutiskit
kiintokalusteet
jakoseinäelementit
laivakalusteet

www.porinpuukaluste.fi

Energian kierrätys
Omicron laitesarja

Laite mahdollistaa samanaikaisen
lämmityksen ja jäähdytyksen luomalla
jatkuvatoimisen energian kierrätyksen
erittäin suurella energiatehokkuudella

Luotu erityisesti pienentämään
hiilijalanjälkeä
• Suuri hyötysuhde kaikissa
toimintamuodoissa
• Maksimaalinen energian kierrätys
kaikissa toimintatiloissa hyödyntäen
integroitua kehittynyttä säätöjärjestelmää
• Neliputkitoiminto mahdollistaa toisistaan
riippumattomat jäähdytys- / lämmitystoiminnat
mahdollistaen kuitenkin myös
energian kierrätyksen
Modulaarinen laiterakenne, scroll kompressorit
kahdessa tai useammassa kylmäpiirissä
mahdollistaen täydellisen toiminnan
eri toimintamuodoissa

Bertel Jungin aukio 7, FI-02600 ESPOO,
010 2894 010 | info@swegon.fi

Satapsykiatria
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Avoimen taidekilpailun voitti Maaret
Syväojan kolmiosainen teos Kirjo.

Satasairaalassa
taiteen yksi tehtävä
on tukea hoitotyötä
ja lisätä henkilökunnan viihtyvyyttä.

Marika Maijalan kuvitukset
tulevat osaksi lastenosaston
visuaalista ilmettä.

Julkinen taide
mielenterveyden edistäjänä
Taiteella on tärkeä rooli uudessa sairaalassa. Taiteen
tärkein tehtävä on koskettaa katsojaa, mutta samalla
taide sekä parantaa työympäristöä että tukee psykiatrian hoitotyötä olemalla ilmaisun kanava. Taide
lisää myös asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä ja vaikuttaa siten työoloihin.
Taidehankinnat toteutetaan prosenttiperiaatteella,
eli sairaala hankkii taidetta tietyllä summalla rakennushankkeen kustannuksista. Hankinnoista vastaa
työryhmä, jonka työtä ohjaa taideohjelma otsikolla
”Myötätuntoinen katse”.
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Satapsykiatrian taidehankintoihin on saatu prosenttitukea Taiteen edistämiskeskukselta sekä lahjoitusvaroista. Myös Satasairaalan vanhasta kokoelmasta
sijoitetaan teoksia uuteen rakennukseen.

Tutustu tarkemmin
Satapykiatrian taiteeseen
nettisivuillamme osoitteessa
www.satasairaala.fi

Satapsykiatriaan
hankittava taide on
tätä päivää kuten itse
rakennuskin. Sitä tehdään
tässä ajassa, ajankohtaisin
aihein ja nykytekniikoin.
Taide on myös investointi
tulevaisuuteen.

RAKENNUSLIIKE

INFRA
MYKRÄ
SATASAIRAALAAN
KOTIMAASSA VALMISTETUT
ANTIMIKROBISET KALUSTEET
ISKUn antimikrobisille tuotteille
ja materiaaleille on tehty
useita erilaisia tutkimuksia.
Työ antimikrobisten tuotteiden
parissa on aloitettu jo vuonna
2013. Useat tutkimukset
kansainvälisesti ja kotimaassa
osoittavat vakuuttavia tuloksia
materiaalien toimivuudesta
mikrobien vähentämisessä
ja sitä kautta infektioriskin
vähentämisessä.
www.isku.com/fi/antimikrobisuus
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Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 62 771
kirjaamo@satasairaala.fi
www.satasairaala.fi
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• www.jssuomi.fi

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

