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1. YHTEENVETO

1.1 Tiedot hankkeesta, Tiivistelmä

Hankkeen nimi Myllypuron terveysasema

Osoite Myllypurontie, Helsinki

Sijainti Kaupunginosa 45 Myllypuro, kortteli 45163, tontti 1

Toiminta Pääterveysasema, jossa sijaitsevat
1. Terveyden ja sairaanhoito
2. Hammashuolto
3. Välinehuolto
4. Kotihoito
5. Laboratorio
6. Psykiatrian päiväsairaala

Laajuus Hankkeen bruttoala on yhteensä 7600 brm²
+ pysäköintitilat 1600 brm² (1.kellari)
+ pysäköintitilat 2680 brm² (2.kellari)

Kerrosalaa on yhteensä 6300 kem2

Huoneistoalaa on yhteensä 5950 m2

Hyötyalaa on yhteensä 4127 m2

Tilavuus on yhteensä 30090 m3

Kustannukset Yhteensä (mukana viereisten tonttien autopaikat)
Hankekoko 11 854 brm²
31 500 000 euroa (alv 0 %),
38 400 000 euroa (alv 22 %)

Terveysasema (ilman ylimääräisiä autopaikkoja)
Hankekoko 9176 brm2

28 500 000 euroa (alv 0 %)
34 700 000 euroa (alv 22 %)

Liitteenä kustannusarvio / Liite 1

Ajoitus hankesuunnittelu 2007 – 2008
suunnittelu 2008–2009
toteutus: 2009–2012

Liitteenä hankeaikataulu / Liite 10

1.2 Yhteenveto

Myllypuron terveysaseman hankesuunnitelma perustuu terveyslautakunnan hyväk-
symiin terveysasemaverkon ja hammashuoltoverkon kehittämislinjauksiin sekä tar-
veselvitykseen, joka hyväksyttiin 6.2.2007 terveyslautakunnassa. Uusi terveysasema
on kehittämissuunnitelmissa esitetty toteutettavan vuosien 2008–2012 aikana.
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Myllypuron terveysasema tulee palvelemaan nykyisen Itäkeskuksen terveysaseman
palvelualueen eli Vartiokylän ja Myllypuron peruspiirien runsaan 30 000 asukkaan
väestöä. Lisäksi terveysasemalle keskitetään kaupungin ruotsinkielisen väestön pal-
veluja. Myllypuron terveysasema on pääterveysasema ja tarjoaa perusterveydenhuol-
lon, avosairaanhoidon ja neuvolapalvelujen lisäksi monipuolisia palveluja kuten eri-
koislääkärien konsultaatioita, erilaisia ryhmätoimintoja sekä erityistyöntekijöiden pal-
veluja. Terveysasematoimintaan sisältyy hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden opetus-
toiminta.

Terveysaseman toimintojen lisäksi rakennukseen keskitetään hammashuollon hoito-
yksiköitä sekä laboratoriopalvelut. Rakennukseen sijoitetaan lisäksi kotihoidon ja
psykiatrian päiväsairaalan toimintaa. Rakennus varaudutaan suunnittelemaan muun-
tojoustavaksi siten, että mikä tahansa toiminto on mahdollista sijoittaa mihin tahansa
kohtaan rakennusta. Tilojen pitää olla helposti muunneltavissa myös muille terveys-
keskuksen toiminnoille.

Terveysaseman palvelualuetta ja rakennusta on varauduttu laajentamaan tulevaisuu-
dessa. Laboratorion osalta palvelujen tarjonta ylittää kuntarajat. Rakennuksen muoto
on sellainen, että siihen on mahdollista myöhemmin rakentaa kaksi laajennusosaa.

Tämän viitesuunnitelman rakennus on suunniteltu nelikerroksiseksi, jonka kellariker-
ros varustetaan terveysaseman edellyttämillä autopaikoilla. Sisäänkäyntikerroksessa
sijaitsevat tilat terveysaseman kiireellistä hoitoa vaativille potilaille, laboratorio sekä
ryhmätiloja. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevat terveysaseman vas-
taanotto ja toimenpidetilat. Välinehuolto sijaitsee kolmannessa kerroksessa. Neljän-
nessä kerroksessa sijaitsevat hammashuolto sekä kotihoidon ja psykiatrian päiväsai-
raalan tilat.

Rakennuksen bruttoala on 7600 brm² ja huoneistoala noin 5950 htm². Lisäksi pysä-
köintihallin 123 autopaikan bruttoala on 1600+2680 brm².

Rakennuksen kustannusarvio on 31,5 miljoonaa euroa (alv 0 %). Terveyskeskuksen
osuus kustannuksista on 28,5 miljoonaa euroa (alv 0 %). Kustannusarvio ei sisällä ir-
taimiston, ATK eikä lääkintä- ja kiinteitä hammashuollon ja välinehuollon laitteiden
noin vajaan 4 miljoonan euron kustannuksia (alv 0 %).

Kiinteistöviraston arvio vuokrasta on 25,29 €/m2/kk. Pääomavuokran osuus tästä on
21,79 euroa ja ylläpitovuokran osuus 3,5 euroa. Huoneistoala on 5950 m², josta labo-
ratorion osuus on noin 850 m². Koko rakennuksen vuosivuokra on noin 1 806 000 eu-
roa, josta terveyskeskuksen osuus on noin 1 548 000 euroa ja laboratorion osuus
noin 258 000 euroa.

Tonttia rasittaa kaavamääräys, jonka mukaan tontilla pitää osoittaa myös naapuritont-
tien yhteensä noin 300 autopaikkaa. Naapuritontteja ei vielä rakenneta, mutta niiden
tarvitsemista autopaikoista rakennetaan tässä vaiheessa 77 kpl. Näitä kustannuksia
3,0 miljoonaa euroa ei makseta terveysaseman investointirahalla eivätkä ne vaikuta
terveysaseman vuokraan.

Rakennuksen valmistuttua terveyskeskus luopuu Itäkeskuksen terveysaseman sekä
Vartiokylän, Myllypuron, Mellunmäen ja Rintinpolun hammashuollon tiloista sekä Ku-
losaaren päiväsairaalan tiloista. Näiden tilojen vuokrakulut ovat yhteensä 707 000 eu-
roa vuodessa.
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1.3 Työryhmät

Hankesuunnittelutyöryhmä

Käyttäjähallintokunta Terveyskeskus /
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti
Leena Helme, projektisuunnittelija

Tilaaja: Kiinteistövirasto / tilakeskus /
Sakari Heikkinen, projektipäällikkö
Ari Salminen, sähköinsinööri
Eero Rahikka, käyttöpäällikkö

HKR- Rakennuttaja: Pirjo Kajaste, hankesuunnittelija
Seija Mustajärvi, projektinjohtaja
Jari Henriksson, sähkörakennuttaja
Pekka Karsimus, LVI-rakennuttaja
Eira Kaskela, kustannuslaskija

Suunnittelijat: Virta Palaste Leinonen Arkkitehdit Oy /
Kari Palaste, Tuija Ylä-Rautio
Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy / Kari Siikavirta (R)
Insinööritoimisto Lausamo Oy / Mirja Lehtonen (S)
Tuomi Yhtiöt Oy / Jori Saulamo (LVI)
KV / Geotekninen osasto / Veli-Matti Uotinen (GEO)
Pöyry Building Services Oy /
Timo Rintala, Tuomas Suur-Uski (LCC)

Projektin ohjausryhmä

Terveyskeskus Matti Toivola, toimitusjohtaja, pj
Riitta Simoila, kehittämisjohtaja
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri
Outi Kupiainen, terveysasemat osaston johtaja
Seija Hiekkanen, hammashoito-osasto, johtajahammas-
lääkäri
Anna-Liisa Lyytinen, kotihoito-osasto, kotihoidon johtaja
Tuula Saarela, psykiatrian osasto, johtajapsykiatri
Ann-Marie Turtiainen, hallinto- ja palvelukeskus, palvelu-
päällikkö

Kiinteistövirasto Sakari Heikkinen, projektinjohtaja

Asiantuntijat
Antti Hemminki, ylilääkäri
Antti Iivanainen, ylilääkäri
Raija Puustinen, ylilääkäri
Paula Pihlaja, ylilääkäri
Martina Torppa, ylilääkäri
Tuula Kauppinen, johtava ylihoitaja
Mervi Wallin, suunnittelija
Seppo Turunen, ylihammaslääkäri
Martti Syrjälä, HUSLAB, johtaja
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Käyttäjätyöryhmät

Käyttäjätyöryhmiin osallistuivat seuraavien henkilöiden lisäksi Pirjo Sipiläinen, Leena
Helme, Kari Palaste, Tuija Ylä-Rautio, Pirjo Kajaste ja tarvittaessa muitakin hanke-
suunnitteluryhmän jäseniä.

Terveysasema Mikko Valkonen, ylilääkäri
Merja Laurila, ylihoitaja

Hammashuolto / Hanna Karjalainen, vastaava hammaslääkäri
Välinehuolto Sinikka Jokilahti, hammaslääkäri, varalla

Tarja Lajunen, aluehammashuoltaja
Marja-Leena Junkkari, aluehammashuoltaja, varalla
Marja-Leena Isoviita, vastaava hammashuoltaja

Kotihoito Aija Lahti, kotihoitopäällikkö
Jaana Nummijoki, kotihoitopäällikkö, varalla
Pirjo Naukkarinen, kotihoidon ohjaaja
Mari Mäkinen

Psykiatria Kati Sahlsten, ylihoitaja vs.
Marja Arhinmäki, osastonhoitaja
Outi Leinonen, erikoissairaanhoitaja

HUSLAB Aila Vaahtoranta, ylihoitaja, yksikön päällikkö
Eila Lehtikallio, osastonhoitaja

Tukipalvelut Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö
Aira Penttinen, laitoshuollon päällikkö
Raija Weckman, varastopäällikkö
Aaro Toivonen, turvallisuuspäällikkö
Kari Markovaara, ATK-suunnittelija

Hankesuunnitelmaa laadittaessa on oltu yhteydessä Rakennusvalvontavirastoon, Pe-
lastuslaitokseen ja Kaupunkisuunnitteluvirastoon sekä tehty yhteistyötä Helsingin
kaupungin liikennelaitoksen ja HKR:n Katu- ja puisto-osaston kanssa.
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2. TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Pää- ja lähiterveysaseman toimintamalli

Myllypuron terveysasema on pääterveysasema.

Pää- ja lähiterveysasemien toimintamallin kehittämisessä lähtökohtana on yhdenmu-
kaisten ja tasa-arvoisten peruspalvelujen turvaaminen.

Pääterveysasemat varustetaan ja resursoidaan sekä oman vastuualueen että tar-
peen mukaan lähiterveysasemien kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoitamiseksi.
Pääterveysasemilla on pidennetty ilta-aukioloaika.

Pääterveysasemilla toimivat laboratoriot ja lähiterveysasemien laboratoriotutkimuk-
sissa hyödynnetään vieritestianalytiikkaa.

Erityistyöntekijät, kuten esimerkiksi terveyskeskuspsykologit, ravitsemus- ja puhete-
rapeutit pyritään keskittämään pääterveysasemille, unohtamatta lähiterveysasemien
vastuualueella asuvien palvelun tarvetta (työntekijöiden jalkautuminen).

Pääterveysasemilla mahdollistetaan erikoislääkäreiden konsultaatiot ja uuden tekno-
logian hyödyntäminen sellaisessa toiminnassa, joka on järkevä keskittää toiminnan
volyymin ja tarvittavan erityisosaamisen näkökulmasta.

Osassa pääterveysasemia tulee olemaan opetusterveyskeskukseen liittyvää lääkä-
reiden ja hoitohenkilökunnan opetustoimintaa.

Erot pää- ja lähiterveysasemien välillä koskevat aukioloaikoja, akuuttivastaanottoja,
laboratoriopalveluja, erityistyöntekijöitä, erikoislääkäreiden konsultaatioita sekä eri-
tyisosaamista ja -resursointia vaativan teknologian hyödyntämistä.

Pääterveysasemien tilojen ja toimintojen suunnittelussa sekä teknisessä varustuk-
sessa varaudutaan varmistamaan toiminnan jatkuvuus myös erilaisissa normaaliolo-
jen erityistilanteissa sekä poikkeusoloissa. Myllypuron terveysasema on yksi näistä
pääterveysasemista.

2.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Tavoitteena on, että Itäkeskuksen terveysaseman toiminnot voisivat siirtyä mahdolli-
simman pian Myllypuron uudelle terveysasemalle. Itäkeskuksen terveysaseman mää-
räaikainen vuokrasopimus yksityisissä vuokratiloissa päättyy 30.9.2009 ja sitä on jat-
kettava kunnes uusi terveysasemarakennus valmistuu.

2.3 Terveysasema

Väestötietoja

Nykyinen Itäkeskuksen terveysasema palvelee Vartiokylän ja Myllypuron peruspiirejä.
Vartiokylän ja Myllypuron peruspiireihin kuuluvat Vartioharju, Puotila, Puotinharjun,
Marjaniemi, Itäkeskus ja Myllypuron sekä Roihupellon teollisuusalueen osa-alueet.
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Osa Myllypuron ja Roihupellon teollisuusalueen asukkaista käyttää Herttoniemen ter-
veysaseman palveluita.

Väestöpohja Vartiokylän ja Myllypuron peruspiirien alueella oli 1.1.2007 yhteensä
30 240 asukasta. Väestöennusteen mukaan peruspiirin alueella asuu vuonna 2011
30 520 asukasta, kun terveysasema valmistuu. Vuonna 2016 väestömäärä alueella
on ennusteen mukaan 32 379 asukasta.

Väestö/ Väestöennusteet vv. 2007- 2016, Tietokeskus (päivitetty 26.11.2007)
Peruspiirit 2006/07 2011 2016
701 Vartiokylä, yhteensä 21265 20860 21581
       0-6v 1485 1324 1428
     +65v 3578 3647 4184
       ruotsinkielisiä 1234
702 Myllypuro, yhteensä 8975 9660 10798
       0-6v 642 707 755
     +65v 1891 1891 1986
       ruotsinkielisiä 409

Yhteensä 30240 30520 32379
Terveysasemalle muualta ilm. ruotsink. 557 600 600
Terveysaseman väestöpohja yhteensä 30797 31120 32979

Väestömäärä kasvaa jonkin verran alueella vuoteen 2016 mennessä. Myös yli 75-
vuotiaiden määrä kasvaa.

Ruotsinkielistä väestöä on Helsingissä n. 38000 henkilöä. Itäkeskuksen terveysase-
ma on yksi Helsingin kolmesta terveysasemasta, jonne on keskitetty helsinkiläisen
ruotsinkielisen väestön palvelut. Terveysaseman palveluja käyttää yhteensä 2200
ruotsinkielistä asukasta, joista alueen ulkopuolelta ilmoittautuneita v. 2007 on 557
henkilöä.

Terveysaseman toiminta

Vartiokylän ja Myllypuron peruspiirien terveysasemapalvelut saadaan Itäkeskuksen
terveysasemalta, joka palvelee Vartioharjun, Puotilan, Puotinharjun, Marjaniemen,
Itäkeskuksen aluetta sekä Myllypuron ja Roihupellon teollisuusalueen osa-alueita.
Lääkäripalvelujen peittävyys 53,6.

Itäkeskuksen terveysaseman palveluja ovat lääkärien ja terveydenhoitajien vastaan-
otot, äitien, lasten ja aikuisten terveysneuvonta. Terveysasemalla työskentelee lisäksi
psykiatrinen sairaanhoitaja, lastenneuvola psykologi, ravitsemusterapeutti, puhetera-
peutti ja kolme jalkojenhoitajaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) organisaatiomuutokset ovat lisän-
neet perusterveydenhuollon vastuuta aiemmin erikoissairaanhoidossa hoidetuista po-
tilaista mm. lisäämällä tarvetta lääkärin konsultaatiotoiminnan järjestämisen tarpee-
seen terveysasemalla sekä lisäämällä astma-, COPD- ja diabetespotilaiden seuran-
taa ja ryhmätoimintaa terveysasemalla. Myös pienkirurgisia toimenpiteitä ja akuuttiti-
lanteita hoidetaan enenevässä määrin terveysasemalla.

Ruotsinkielinen toimintaryhmä palvelee Itäkeskukseen ilmoittautuneita ruotsinkielisiä
asiakkaita siten, että terveysasemalle on järjestetty lääkärien ja terveydenhoitajien
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vastaanotot sekä äitien, lasten ja aikuisten terveysneuvontapalvelut. Ruotsinkielisen
työryhmän välittömässä läheisyydessä toimii ruotsinkielinen puheterapeutti.

2.4 Hammashuolto

Myllypuron uuden terveysaseman vaikutusalueella sijaitsee nykyään viisi ham-
mashoitolaa. Vartiokylän peruspiirin alueella on kaksi hammashoitolaa, jotka sijaitse-
vat Vartiokylän ala-asteen koulun ja Itäkeskuksen terveysaseman yhteydessä. Mylly-
puron peruspiirin kahdesta hammashoitolasta toinen sijaitsee Myllypuron sairaalassa,
ja toinen erillisrakennuksessa Myllypuron ala-asteen koulun vieressä. Kontulan pe-
ruspiirin Mellunmäen hammashoitola sijaitsee Mellunmäen ala-asteen kouluraken-
nuksessa. Myllypuron sairaalan hammashoitolassa annetaan välttämätön hoito Myl-
lypuron sairaalan potilaille, muissa edellä mainituissa hammashoitoloissa palveluita
annetaan koko väestölle. Lähipalveluperiaate koskee ensisijaisesti alle koulu- ja kou-
luikäistä väestöä sekä väestönosaa, jolla on rajoittuneet mahdollisuudet hakea palve-
luita kauempaa (vanhukset, liikuntaesteiset). Aikuisväestön kohdalla noudatetaan ns.
vapaan hoitoon hakeutumisen mallia. Koska kaikkia hoitoa haluavat aikuiset ei pysty-
tä nykyisillä resursseilla hoitamaan, ohjataan heitä muihin kaupungin hammashoito-
loihin sekä ostopalveluun.

Itäkes-
kuksen
ta:n hh

Mylly-
puron
hh

Vartio-
kylän
hh

Myllypuron
sairaalan
hh

Mellun-
mäen
hh

0-18 –vuotiaiden käynnit 2322 2076 3193 16 702

yli 18 –vuotiaiden käynnit 1031 2148 1281 584 1736

Käynnit yht. 3353 4224 4474 600 2438

0-18 –vuotiaat asiakkaat 1026 926 1776 8 403

yli 18 –vuotiaat asiakkaat 689 1064 877 270 938

Asiakkaat yht. 1715 1990 2653 278 1331

Taulukko Käynnit ja asiakkaat vuonna 2006.

2.5 Välinehuolto

Tällä hetkellä jokaisessa alueen hammashoitolassa (Itäkeskus, Vartiokylä, Myllypuro
ja Mellunmäki) on välinehuolto. Itäkeskuksen terveysaseman ja Myllypuron ham-
mashoitolassa on koulutettu välinehuoltaja. Vartiokylän ja Mellunmäen hammashoito-
lassa työskentelee vastaanottoavustaja sekä välinehuollossa että toimistossa.

2.6 Kotihoito

Itäkeskuksen ja Myllypuron kotihoito muodostuu Itäkeskuksen 1 ja 2 lähipalvelualu-
eista ja Myllypuron 1 lähipalvelualueesta (yhteensä 76 kotihoidon ammattilaista), ne
vastaavat alueensa väestön tarvitseman kotihoidon ja tukipalvelujen järjestämisestä
terveyslautakunnan määräämien asiakaskohtaisesti hyväksyttyjen tavoitteiden mu-
kaisesti. Lähipalvelualueiden yhteensä kuuden (6) tiimin työpisteet sijaitsevat Mylly-
puron sairaalan tiloissa (489m2).
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Kotihoidon ydintehtävänä on hoiva, hoito ja kuntoutus, joka perustuu asiakkaan ter-
veydentilan, toimintakyvyn ja elämäntilanteen arviointiin ja seurantaan. Kotihoito tuki-
palveluineen toteutetaan kirjallisen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Suunni-
telman avulla asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja palvelut muodostavat asiakkaan
ja/tai omaisen / läheisen kanssa sovitun, koordinoidun kokonaisuuden.

Kotihoidon eri palvelualueiden toimitiloja keskitettäessä on huomioitava kotihoidon
palvelualueiden laajuus, mikä aiheuttaa pidennystä työntekijöiden työtehtävien väli-
siin matkoihin eli kotikäynteihin käytettävä matka-aika kasvaa. Kotikäyntimatkojen pi-
dentyessä on tärkeää huomioida kasvava virkakäyttöön tarkoitettujen kulkuvälineiden
(auto ja polkupyörä) tarpeen ja sen myötä varastotyyppisen tilatarpeen lisääntyminen.

Itäkeskuksen kotihoito (4 tiimiä 48 henkilöä) siirrettiin vuoden 2006 aikana palvelu-
alueen asiakaskunnan läheisyydestä Itäkeskuksen ostoskeskuksessa sijainneista ti-
loista Myllypuron sairaalan tiloihin. Niinpä vuonna 2006 Itäkeskuksen ja Myllypuron
kotihoitojen käytössä on yhteensä kahdeksan (8) virka-autoa ja n. 50 polkupyörää
sekä kymmenen (10) oman auton käyttöoikeuden kautta virkakäytössä olevaa työn-
tekijöiden omistamaa autoa. Tiimien käytössä on taukotila Itäkeskuksessa.

Väestöennuste ajalla 2006–2015, 75-95+ väestön osalta,
Itä-Helsingin väestön vanheneminen / kotihoidon asiakaskunta:

Kotihoidon asiakasmäärä tulee lisääntymään väestön ikääntyessä.

2.7 Laboratorio

Vartiokylän ja Myllypuron peruspiirien laboratoriopalveluiden edellyttämä näyt-
teenotto ja pika-analytiikka on järjestetty Itäkeskuksen terveysaseman laboratorios-
sa (Myllypuron sairaalan laboratorion toiminta yhdistyi Itäkeskuksen laboratorion
toimintaan 3/2006). Tämän lisäksi alueen asukkailla on mahdollisuus halutessaan
käyttää myös muita HUSLABin terveysasemien tai sairaaloiden näytteenottopisteitä.
Kaikkiaan Itäkeskuksen terveysaseman asiakkaat käyttivät kevään 2006 aikana
33:a eri  HUSLABin näytteenottopistettä. Suurin osa (93%) terveysaseman laborato-
riopalveluja tarvitsevista asiakkaista asioi omalla terveysasemalla. Tärkeimpiä muita
Itäkeskuksen terveyskeskuksen asiakkaiden näytteenottopaikkoja olivat Herttonie-
men sairaalan laboratorio (3 %) ja Kontulan terveysaseman laboratorio (2 %).  85 %
Itäkeskuksen terveysaseman laboratorion asiakkaista on oman terveysaseman poti-
laita. Muita merkittäviä palveluiden käyttäjiä ovat HUSin erikoissairaanhoito (7 %) ja
muut terveysasemat (yhteisosuus 2 %).  Itäkeskuksen laboratorion ja Kontulan (si-
sältäen Kivikon) laboratorioiden suoritemäärät v. 2006 on esitetty taulukossa.

Itäkeskus (ml
Myllypuro)

Kontula (ml.
Kivikko)

Yhteensä

Verinäytteenottoja 28613 33941 62554
Kotinäytteenottoja 8357 464 8821
Pikatestejä 22087 26258 48345
EKG-tutkimuksia 5484 5896 11380

Alue v. 2006 v. 2015 ero muutos
%

Myllypuro 779 1007 228  20 %
Vartiokylä 1437 1625 188  13 %
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2.8 Psykiatrian päiväsairaala

Terveyskeskuksen tilastrategian mukaan yksittäisiä pieniä toimipisteitä pyritään si-
joittamaan muun terveyskeskuksen toiminnan yhteyteen. Kulosaaren päiväsairaala
on tällainen irrallinen toimipiste, jonka tilat eivät vastaa terveydenhuollon rakennus-
ten vaatimuksia. Myllypuron terveysasema on hyvä sijoituspaikka Itä-Helsingissä
päiväsairaalan toiminnalle. Esimerkiksi ryhmätilat voivat olla terveysaseman kanssa
yhteiskäytössä.

Kulosaaren päiväsairaala toimii tällä hetkellä Kulosaaressa sijaitsevassa huvilara-
kennuksessa, jonka kaupunki on saanut testamenttilahjoituksena terveydenhuollon
käyttöön. Sen käyttäminen muuhun kuin psykiatriseen toimintaan on osoittautunut
mahdottomaksi. Tila on soveltunut hyvin päiväsairaalatoimintaan ja on hyvien lii-
kenneyhteyksien varrella, n. 250 m:n päässä Kulosaaren metroasemalta. Raken-
nuksessa on neljässä kerroksessa kellaritila mukaan lukien riittävästi suuria toimiti-
loja yhteiskäyttöön ja pieniä kansliatarpeisiin. Tiloja ei alun perin ole suunniteltu ter-
veydenhuollon rakennukseksi ja niistä puuttuu mm. hissi. Rakennuksessa tarvitaan
tulevaisuudessa mittava peruskorjaus.

18.10.2006 päivitetyn kuntoarvion (käyttäjien haastattelu ja katselmus rakennukses-
sa) perusteella rakennus on pääosin hyvässä tai melko hyvässä kunnossa. Raken-
nuksen mainittavimpia vikoja ovat salaojituksen puute sekä parvekkeiden ja terassi-
en huono kunto. Talousvesi on ajoittain ruosteista ja kylmävesijohdot kellarissa kor-
keintaan välttävässä kunnossa, kuten myös viemäreiden padotusventtiilit.

Päiväsairaalan henkilökunta on tyytyväinen tiloihin ja tila on potilaita kunnioittava.
Käyttäjän näkökulmasta ei ole pakottavaa syytä luopua toimitiloista. Sijainti erillään
muusta psykiatriasta on puute, mutta toistaiseksi ei ole suunniteltu koko päiväsai-
raalatoiminnan keskittämistä. Kulosaaren kiinteistön mahdollisia saneerauskustan-
nuksia ja niiden vaikutusta käyttötalouteen ei ole selvitetty.

Päiväsairaala toimii 18-paikkaisena ja se on avoinna 8-14 välisenä aikana. Iltapäi-
väajat klo 14–16 on varattu yksilöllisin tapaamisiin, hoito- ja kuntoutussuunnitelma-
palavereihin sekä suunnittelua ja kirjaamista varten.

Toiminta perustuu suurelta osalta ryhmätoimintaan. Ryhmät kokoontuvat päivittäin
mm keskusteluryhminä, toiminnallisina ryhminä, kuvataideryhminä, musiikin kuunte-
luryhminä, liikunnallisina ryhminä ym. Yhteisö- ryhmissä kaikki potilaat ovat saman-
aikaisesti läsnä. Kullakin potilaalla on myös henkilökohtainen vastuuhoitaja yksilölli-
siä keskusteluja varten.

Potilaat saavat päiväsairaalassa aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Potilaat tulevat päiväsairaalaan koko Itä-Helsingin alueelta: Kulosaari, Laajasalo,
Jollas, Tammisalo, Herttoniemi, Roihuvuori, Marjaniemi, Itä-keskus, Puotinharju,
Puotila, Vuosaari, Myllypuro, Kurkimäki, Kivikko, Kontula, Vesala, Mellunmäki ja
Vartiokylä.  Potilaat ovat aikuispotilaita, ikä vaihtelee 18-vuotiaasta 60 vuoteen, mut-
ta myös vanhusikäisiä fyysisesti hyväkuntoisia potilaita saattaa tulla päiväsairaala-
hoitoon.

Päiväsairaalassa on seitsemän kokopäiväistä ja kaksi puolipäiväistä työntekijää. Li-
säksi päiväsairaalassa on usein kaksi opiskelijaa, joilla ei ole erikseen varattuja tilo-
ja. Itäkeskuksen poliklinikan toimintaterapeutti vastaa toiminnallisista ryhmistä.
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3. TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUMISEN JÄLKEEN

3.1 Terveysasema

Myllypuron uudelle terveysasemalle siirtyy nykyisen Itäkeskuksen terveysaseman
palvelut ja se palvelee Vartiokylän ja Myllypuron peruspiirien väestöä.

Uudella terveysasemalla tulevat toimimaan lääkärien ja terveydenhoitajien avosai-
raanhoidon ja terveysneuvonnan vastaanotot sisältäen äitiys- ja lastenneuvolavas-
taanotot, ruotsinkielisen työryhmän vastaanotot, psykiatrisen sairaanhoitajan vas-
taanoton, lastenneuvolapsykologin vastaanoton sekä puheterapeutin ja ravitsemuste-
rapeutin vastaanotot.

Palvelut järjestetään siten, että alueen jokaiselle asukkaalle on nimetty omalääkäri ja
oma terveydenhoitaja.  Avosairaanhoidossa toteutetaan lääkärin ja terveydenhoitajan
parityöskentelyä, jota tukee vierekkäin sijoitetut vastaanottohuoneet, joiden välillä on
väliovi.

Avosairaanhoito

Lääkäreiden ja terveydenhoitajien vastaanotto toteutetaan ajanvaraus- ja akuuttivas-
taanottoina. Ajanvarausaikoja annetaan puhelimitse mahdollisimman paljon ja toimin-
taan osallistuu heti aamulla koko avosairaanhoidon henkilökunta. Päiväsaikaisesta
ajanvaraustoiminnasta vastaa sovittu määrä sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja pe-
rushoitajia. Avosairaanhoidon ajanvaraustoiminta sijoitetaan pääasiassa rakennuk-
sen toiseen kerrokseen. Akuuttivastaanoton sijoittaminen omiin tiloihin sisäänkäynti-
kerrokseen rauhoittaa vastaanottotoimintaa muissa kerroksissa.

Terveysaseman toiminnan kannalta on tärkeää, että terveysaseman asiakaspalvelu-
toimiston toiminnat sijaitsevat samassa kerroksessa kuin lääkärien ja terveydenhoita-
jien vastaanotot sekä toimenpidehuoneet. Tämä on tarpeen erityisesti toiminnan su-
juvuuden kannalta, jolloin lääkärien/ terveydenhoitajien/ akuuttivastaanoton erilaiset
avustus- ja vastuutehtävien hoitaminen on toimivampaa ja tiukassakin henkilöstötilan-
teessa pystytään selviytymään työtehtävistä. Konsultointi on helpompaa ja toiminta
on rationaalista.

Tulevaisuudessa mahdollistetaan erikoislääkäreiden (esim, kirurgi, reumatologi, gy-
nekologi) konsultaatiotoiminta pääterveysasemalla.  Heidän käyttöönsä varataan
kaksi huonetta. Myös erikoissairaanhoidosta tultaneen enenevässä määrin siirtä-
mään yksittäisiä hoitotoimenpiteitä terveysasemalle.

Eristyspotilaiden hoitotarpeet huomioidaan terveysasemalla siten, että ensimmäises-
sä kerroksessa sijaitsevista vastaanottotiloista voidaan nopeasti järjestää eristystilaa.

Ite-pisteet sijoitetaan jokaiseen kerrokseen ja varustetaan terveysaseman itsehoito-
pisteitä koskevan ohjeen mukaisesti.

Akuuttivastaanotot ja ilta-ajan toiminta

Uudella pääterveysasemalla akuuttivastaanotot ja ilta-ajan toiminta eriytetään entistä
enemmän toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, johon suunnitellaan asianmukaiset hoi-
don tarpeen arviointi-, vastaanotto-, toimenpide-, seuranta- ja lepohuoneet. Kokonai-
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suus sijoitetaan sisäänkäyntikerrokseen, jolloin saattoliikenteellä ja ambulansseilta on
välittömät yhteydet tiloihin.

Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon erilaiset mahdolliset tulevaisuuden toimin-
tamallit kiireellistä hoitoa vaativan potilaan hoidossa. Myllypuron pääterveysaseman
kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan päivällä oman terveysaseman henkilö-
kunnan toimesta.

Lisäksi Myllypuron terveysasemalle voidaan päiväsaikaan ohjata lähiterveysasemilta
asiakkaita, joita ei ole mahdollista hoitaa omalla terveysasemalla.

Pääterveysasemalle suunnitellaan pidennettyä iltavastaanottoa, joka voi palvella
omien asiakkaiden lisäksi myös lähialueiden asiakkaita. Mahdollinen iltatoiminta
muodostuisi terveysaseman lähialueen kiireellisen hoidon tarpeessa olevista potilais-
ta ja toiminta olisi samaa kuin päivällä. Pääterveysasemalle ei tule kuvantamisyksik-
köä, joten toiminta ei vastaa päivystyssairaaloiden terveyskeskuspäivystystä.

Lähiterveysasemien potilaiden kiireellisen hoidon järjestäminen suunnitellaan yhteis-
työssä lähiterveysasemien henkilökunnan kanssa.

Hoidon tarpeen arviointia toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen kiireellisyyden ryhmit-
telyn eli triage-mallin mukaisesti, mikä huomioidaan tilasuunnittelussa.

Äitiys- ja lastenneuvola

Tilojen suunnittelussa huomioidaan neuvolatyön kokonaisuus ja mahdollisuudet ver-
kostomaiseen työskentelyyn muiden lapsiperheiden parissa toimivien kanssa. Työ-
huoneet suunnitellaan neuvolatyön mitoitussuositusten mukaiselle henkilöstölle ja li-
säksi huomioidaan tilat konsultaatioita ja erityistyöntekijöitä varten.
Äitiys- la lastenneuvolatoiminta on mahdollista eriyttää avosairaanhoidosta omiin ti-
loihin.

Ruotsinkielinen väestö

Ruotsinkieliset palvelut sijoitetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kaupungin sisäinen
väestön liikehdintä saattaa edellyttää varautumista ruotsinkielisen työryhmän osalta
palvelujen laajentamiseen jo v. 2011 ainakin 1 terveyskeskuslääkärin ja 1 terveyden-
hoitajan verran (2 huonetta).

Erityistyöntekijät

Erityistyöntekijöitä keskitetään pääterveysasemalle siten, että pystytään palvelemaan
myös ruotsinkielistä väestöä. Tilat suunnitellaan 10 työntekijälle. Nykyisin Itäkeskuk-
sen terveysasemalla toimiville jalkojenhoitajille ei rakennukseen ole suunniteltu toimi-
tiloja. Kartoitetaan, voidaanko Myllypuron sairaalasta siirtyvän kotihoidon tiimin tiloihin
sijoittaa jalkojenhoitajien vastaanottotilat.

Puheterapeutti (3 henkilöä): Puheterapeuteista yksi on ruotsinkielinen ja palvelee
kaupungin koko ruotsinkielistä väestöä. Puheterapeutti palvelee lastenneuvola-
asiakkaita, joten paitsi huoneen myös odotustilan tulee olla lapsiystävällinen.

Ravitsemusterapeutti (1): Ravitsemusterapeutti tekee yhteistyötä lääkäreiden ja ter-
veydenhoitajien kanssa ja järjestää erilaisia ryhmätilaisuuksia pienryhmille usein
omassa työhuoneessaan ja suurempia ryhmätilaisuuksia terveysaseman ryhmätilois-
sa. Näitä ryhmiä hän pitää sekä itsekseen että yhteistyössä terveydenhoitajien kans-
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sa (esim. painonhallintaryhmät).  Ravitsemusterapeutilla on runsaasti asiaan liittyvää
tarvikkeistoa, jonka esillä oleminen ja helppo saavutettavuus on tärkeää sujuvalle
toiminnalle.

Psykologi (3): Psykologi tekee yhteistyötä neuvolatyötä tekevien terveydenhoitajien ja
lääkärien kanssa. Psykologilla on tavallisesti tapaamiset yhdessä joko koko perhei-
den kanssa tai sitten osalle perheestä ja samalla kerralla vastaanotolla voi olla use-
ampiakin lapsia kuten myös odotustilassa ennen vastaanottoa. Tämä huomioidaan ti-
lojen suunnittelussa ja sijoittelussa.

Psykiatrinen sairaanhoitaja (3): Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtäväkuvaan kuuluvat
yksilövastaanotot omassa vastaanottohuoneessa sekä erilaiset kahden ja kolmen
hengen pienryhmätapaamiset ja suuremmat ryhmätapaamiset, kuten esim. masen-
nuksen itsehallintaryhmät.

Opetusterveysasema

Terveysasema toimii opetusterveyskeskuksen osana ja Myllypuron pääterveysasema
on yksi opetusterveyskeskuksen opetuspaikka. Terveysasemalla on lääketieteen että
terveydenhuoltoalan oppilaitosten opiskelijoita. Terveysasemalla työskentelevistä lää-
käreistä osa on erikoislääkäreitä ja yleislääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä. Heille
tulee asianmukaiset työskentely- ja opetustilat.

Tilaohjelmaan on varattu kolme opetusvastaanottohuonetta, yksi opettajalääkärille ja
kaksi opiskelijalle. Huoneet varustetaan videokuvauslaitteilla. Opettajan huone on
opiskelijoiden huoneiden välissä ja opettajan huoneesta on ovi molempiin opiskelijoi-
den huoneisiin. Kaikkia näitä huoneita voidaan käyttää tavallisina vastaanottohuonei-
na silloin, kun ei ole opetusta.

Lisäksi toimenpidehuoneessa tutkimusvalaisin varustetaan kameralla ja ryhmähuo-
ne/huoneita ajanmukaisella tekniikalla. Ryhmäopetuksia ja täydennyskoulutuksia var-
ten suunnitellaan ryhmähuone, jossa on videokonferenssimahdollisuus.

Yhteisöllinen toiminta

Tavoitteena on lisätä yhteisöllistä toimintaa. Erilaisille ryhmille kuten painonhallinta-,
tupakka-, äiti-lapsiryhmille sekä eri järjestöjen järjestämälle vapaaehtoistoiminnalle
suunnitellaan rakennuksen 1. kerrokseen riittävän suuret, helposti myös virka-ajan
jälkeen saavutettavat tilat.

3.2 Hammashuolto

Myllypuron terveysaseman hammashoitolassa annetaan perustason hammashoidon
palveluita Myllypuron, Vartiokylän ja osalle Kontulan peruspiirien väestöä. Myllypuron
sairaalan potilaiden välttämätön hammashoito järjestetään jatkossakin Myllypuron
sairaalan hammashoitolassa, jotta vältytään potilaskuljetuksilta.

Terveyslautakunnan hyväksymän hammashoitoloiden kehittämissuunnitelman mu-
kaan Mellunmäen hammashoitolan toiminnot siirretään Myllypuron terveysaseman
uuteen hammashoitolaan. Kehittämissuunnitelman mukaan Kontulan peruspiirissä si-
jaitsevan Rintinpolun hammashoitolan (sijaitsee Kontulan ala-asteen koulun yhtey-
dessä) toiminnot sen sijaan siirretään Kontulan terveysaseman hammashoitolaan.
Tämä edellyttää kuvantamishuoneen rakentamista Myllypuron uudelle terveysase-
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malle, sillä Kontulan nykyinen kuvantamishuone muutetaan hoitohuoneeksi Rintinpo-
lun toimintojen siirtyessä Kontulaan. Erillinen kuvantamistila röntgenlaitteineen tarvi-
taan koko leukojen alueen kuvauksia (panoramaröntgen) ja oikomispotilaiden kallo-
kuvauksia varten.

Kontulan terveysasemalla toimii tällä hetkellä kaksi oikomishoidon erikoishammas-
lääkäriä, jotka hoitavat Kontulan ja Myllypuron peruspiirien potilaita.  Tämä toiminta
siirretään Myllypuron uudelle terveysasemalle. Myös Kontulassa nyt annettavat suu-
kirurgiset palvelut siirretään Myllypuron uudelle terveysasemalle asianmukaisiin tiloi-
hin. Kontulasta vapautuvissa tiloissa voidaan näin ollen hoitaa enenevässä määrin
alueen aikuispotilaita.

Työnjaon edelleen kehittäminen mahdollistuu yhden lisähuoneen kautta. Hoitohuo-
neiden kokonaismäärä Myllypuron terveysasemalla on yhteensä 12.

3.3 Välinehuolto

Uuden terveysaseman hammashoitolan yhteyteen tulee välinehuolto. Hammashuol-
to-osasto tuottaa hammashoitolan välinehuollon lisäksi myös muiden toimintojen tar-
vitsemat välinehuollon palvelut (lääkärien ja terveydenhoitajien avosairaanhoito, ter-
veysneuvonta, laboratorio, kotihoito). Välinehuollon käyttö jakaantuu toiminnoittain
keskimäärin seuraavasti: Hammashoito 70%, terveysasema 25% ja muut 5%.

Välinehuollon suunnittelussa tulee huomioida aseptisen työskentelyn vaatimukset,
mikä edellyttää erillisiä tiloja likaisille, puhtaille ja steriileille instrumenteille. Vä-
linehuollon tulee sijaita lähellä hissejä logistiikan takia; välinehuoltajat kuljettavat in-
strumenttikärryillä likaiset instrumentit välinehuoltoon ja puhtaat takasin käyttäjille.

3.4 Kotihoito

Nykyisin Myllypuron sairaalassa toimiva Itäkeskusta palveleva kotihoito (4 tiimiä) siir-
tyy uudelle terveysasemalle ja Myllypuroa palveleva kotihoito (2 tiimiä) jää nykyisiin ti-
loihin Myllypuron sairaalaan.  Sairaalan tiloissa voidaan varautua mahdolliseen koti-
hoidon laajentamiseen uusilla tiimeillä.

Itäkeskuksen kotihoidon lähipalvelualueilla työskentelee vuonna 2006 yhteensä 46
hoitohenkilökuntaan kuuluvaa kotihoidon ammattilaista yhdessä kahden lähiesimie-
hensä, kotihoidon ohjaajien ja kotihoidon lääkärin sekä toimisto- ja aluesihteerin
kanssa (yht.50 henkilöä).

3.5 Laboratorio

Myllypuron terveysaseman yhteyteen valmistuva laboratorio tulee palvelemaan Var-
tiokylän ja Myllypuron peruspiirien lisäksi myös Mellunkylän peruspiiriä kattaen ny-
kyisten Itäkeskuksen, Kivikon ja Kontulan laboratorioiden toiminnat. Em. peruspiirien
väestöpohja on n. 66000. Koska terveysasema tulee sijoittumaan hyvien liikenneyh-
teyksien varrelle, tulee laboratorion palveluja käyttämään myös väestöä muiden pe-
ruspiirien alueelta ja jonkin verran myös Vantaalta. Tämä huomioiden tulee terveys-
aseman laboratorio palvelemaan aluetta, jonka väestöpohja on n. 100000. Tämän
väestöpohjan tarvitsemat vuotuiset peruspalvelut on kuvattu taulukossa. Taulukon
arvio perustuu tämän hetkiseen väestömäärän suhteutettuun perusterveyshuollon la-
boratoriopalveluiden käyttöön pääkaupunkiseudulla. Peruspalveluiden lisäksi Mylly-
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puron terveysasemalle tullaan muodostamaan itäisten kaupunginosien kotikäyt-
teenoton tukikohta sekä keskittämään itäisten kaupunginosien ja Vantaan itäosien
joukko-papaseulontanäytteiden otot sekä tämän toiminnan organisoinnin edellyttämä
keskitetty ajanvaraus.
Myllypuron laboratorion palvelujen kysyntä

Vuodessa Päivässä (max*)
Verinäytteenottoja 80000 400
Kotinäytteenottoja 10000 50
Pikatestejä 62000 310
EKG-tutkimuksia 14000 70
Gynekologisia näytteenottoja 5000 25
*Vuoden vilkkaimman kuukauden ja viikon vilkkaimman viikonpäivän mukaan

Tilojen on hyvä sijaita 1. kerroksessa helposti saavutettavassa paikassa erillään ter-
veysaseman muusta toiminnasta, sillä laboratoriossa käy satoja asiakkaita päivässä.
Tämän keskittämissuunnitelman mukaan laboratorion toiminta lopetetaan Kontulan
terveysasemalla, ja käyttöön otetaan pika-analytiikka.

Esillä on ollut myös vaihtoehto, jossa laboratorio ei sijoittuisi terveysasemarakennuk-
seen. Tässä vaihtoehdossa asiakkaat joutuisivat käymään laboratoriossa muualla.
Terveysasemalla olisi ainoastaan pika-analytiikkaa, jota joka tapauksessa tarvitaan.
Jos laboratorio sijaitsee muualla, näytteenotto ei saa kuormittaa terveysaseman hoi-
tohenkilökuntaa. Jatkossa terveysaseman laajetessa laboratorion tarve kasvaa edel-
leen. Laboratorion pitäisi sijaita lähellä, jotta lääkärit saavat tulokset nopeasti pysty-
äkseen tekemään potilaiden hoitosuunnitelmat.

Lautakunnan linjausten mukaan pääterveysasemilla on laboratoriopalvelut.

3.6 Psykiatrian päiväsairaala

Psykiatriaosaston kannalta nykyinen Kulosaaren päiväsairaala on tyydyttävä ratkaisu.
On kuitenkin varauduttava rakennuksessa tarvittavaan laajaan peruskorjaukseen. Pe-
ruskorjauksen yhteydessä tilat pitää rakennusmääräysten mukaan korjata esteettö-
miksi. Tämä ei ole mahdollista vanhassa huvilarakennuksessa. Siksi jatkossa Kulo-
saaren päiväsairaala tarvitsee korvaavat, esteettömät tilat.

Kulosaaren psykiatrian päiväsairaalan toiminta sijoitetaan uuteen Myllypuron terve-
ysasemarakennukseen, joka liikenneyhteyksiensä takia on päiväsairaalalle hyvä sijoi-
tuspaikka.

Päiväsairaalan toimintatilojen tulee olla joustavat. Päiväsairaalassa tarvitaan keittiöti-
la ja ruokasali.  Lisäksi tarvitaan ryhmätiloja, joiden tulee myös soveltua toiminnallis-
ten ryhmien käyttöön. Vaihtoehtoina keskusteluryhmien tilatarpeissa on joko erilliset
kolme ryhmätilaa tai työntekijöitten kansliatilojen sellainen koko, että ryhmät voivat
kokoontua näissä tiloissa.

Päiväsairaalatoiminta tulee vastaisuudessakin painottumaan psykiatristen potilaiden
tutkimuksiin ja erityisesti mielialapotilaiden hoitoon. On kuitenkin oletettavissa, että
nykyinen suuntaus avohoidon tehostamiseksi edelleen voimistuu, jolloin mm. päivä-
sairaaloiden tehtäviä tarkastellaan uudelleen ja päiväsairaaloihin mahdollisesti ra-
kennetaan akuuttipotilaita palvelevia hoitolinjoja.
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Päiväsairaalatoiminnan tehostaminen edellyttää henkilöstömäärän lisäämistä ja vas-
taavien työtilojen varaamista. Tulevaisuudessa on tarkoitus, että päiväsairaalassa
työskentelee kokopäiväinen toimintaterapeutti, joka tarvitsee myös työtilan.

3.7 Tukipalvelut

Turvallisuus ja kulunvalvonta

Terveysaseman ulkotilat ja sisätilat suunnitellaan siten, että ne ovat turvallisia asiak-
kaille sekä työntekijöille. Lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon kiinteistön esteetön
lähestyttävyys ja liikkuminen tiloissa. Erityisen suurta huomiota kiinnitetään asiakkai-
den opastukseen sekä kiinteistön käytettävyyteen vuorokauden eri aikoina. Kiinteis-
tön kulunvalvonnassa, lukitusratkaisuissa sekä muissa kulunvalvontaan liittyvissä jär-
jestelyissä pyritään siihen, että tietyt kokonaisuudet voidaan sulkea, vaikka toiminta
toisaalla jatkuu. Suunnittelussa otetaan huomioon myös pääterveysaseman tehtävät
mahdollisissa poikkeus-oloissa.

Turvallisten tila ja sisustusratkaisujen lisäksi kiinteistö varustetaan toiminnallisten ja
kiinteistöteknisten vaatimusten asettamin sähköisin turvajärjestelmin. Eri turvajärjes-
telmät on esitelty hankkeen sähkösuunnitelmassa.

Arkistointi

Myllypuron terveysaseman arkisto on lähiarkisto. Arkiston suunnittelussa noudate-
taan Arkistolaitoksen määräyksiä ja ohjeita 21.8.2007, joiden mukaan lähiarkiston ra-
kennustekniset vaatimukset ovat samat kuin päätearkiston.

Arkistoitavan aineistosta on laadittu terveyskeskuksen Arkistonhoidon toimintaohje
31.3.1999. Terveysaseman lähiarkistossa säilytetään asiakirjoja enintään 10 vuotta.
Ohjeiden perusteella on arvioitu arkistoitavan aineiston tarvitsema hyllymetritila, 10
hyllymetriä / 2000 kansiota.

Valtakunnallisen ohjeen mukaan sähköinen sairauskertomus tulee ottaa käyttöön
vuoden 2007 loppuun mennessä. Kaikkia asiakirjoja ei ole vielä viety sähköiseen sai-
rauskertomukseen, joten arkistoitavaa materiaalia kertyy vielä joitakin vuosia.

Terveyskeskuksen varastointi

Keskusvarasto kuuluu organisatorisesti Hallinto- ja palvelukeskuksen Tukipalveluyk-
sikköön. Terveyskeskuksen Koskelan keskusvarastossa varastoidaan sekä kulutus-
tavaraa että hoitotarvikkeita, josta ne toimitetaan asiakkaalle. Tavaroiden tilaaminen
varastoon, suoratoimitustilaukset (esim. vaipat), tavaran vastaanotto, jakeluiden kir-
jaaminen ja laskujen käsittely tehdään varastossa SAP-tietojärjestelmää käyttäen.

Asiakkaat tekevät varastotilauksensa SAP-tietojärjestelmän Enterprise Buyer (EB) ti-
lausjärjestelmää käyttäen, puhelimitse tai faxilla.

Toimitukset asiakkaille tapahtuvat sovittuina päivinä: Terveysasemille kerran viikossa
Terveyskeskuksen kuljetusyksikön toimesta. Kuljettaja toimittaa rullakot osastoille,
purkaa ne sovittuun paikkaan ja toimittaa tyhjät rullakot paluukyydissä takaisin kes-
kusvarastoon. Hoitotarvikkeet pakataan sinisiin kannellisiin kuljetuslaatikoihin, jotka
kuljettaja vie osaston kansliaan. Kuljetuslaatikot palautetaan varastoon viimeistään
seuraavan kuljetuksen yhteydessä.
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Terveysasemalle ei suunnitella keskitettyä varastoa vaan tavara toimitetaan Koske-
lasta nykyisen käytännön mukaisesti.

Tavoitteena on siirtää hoitohenkilökunnan huolto- ja logistiikkatehtäviä muille ammat-
tiryhmille sekä hyödyntää automaattisia järjestelmiä mahdollisimman paljon. Jatkossa
pyritään hyödyntämään esimerkiksi matriisikoodeihin perustuvaa tilaustapaa ja auto-
maattista tilausjärjestelmää. Terveyskeskuksen tukipalveluyksikkö selvittää, kuinka
varastologistiikkaa kehitetään jatkossa ja mitä järjestelmiä otetaan käyttöön.

Kiinteistön hoito

Myllypuron terveysaseman kiinteistön hoidosta tulee vastaamaan Kaakkoinen -
itäinen tekninen yksikkö, joka kuluu hallinnollisesti Kiinteistöviraston Tilakeskukseen.
Kaakkoinen – itäinen tekninen yksikkö tuottaa Terveyskeskukselle Kaakkoisen- itäi-
sen Helsingin alueella isännöinti-, kiinteistönhoito ja -huolto sekä käyttäjäpalveluja.

Yksikkö toimii Myllypuron - ja Herttoniemen sairaaloissa sekä Roihuvuoren- ja Kontu-
lan vanhustenhuollon keskuksissa lisäksi yksikkö antaa edellä mainittuja palveluja
Herttoniemen-, Laajasalon ja Kivikon terveysasemille.

Tulevalle terveysasemalle on varattu K1 kerrokseen kiinteistön hoitovälineille varasto
(15 m²) sekä valvomo (10m²).

Kiinteistöhuolto suoritetaan Myllypuron sairaalan teknisen huollon henkilökunnan toi-
mesta. Kiinteistön kaikki kiinteistöautomaation-, kamera-, turvallisuus- ja kulunvalvon-
ta tullaan keskittämään Kaakkoisen-itäisen teknisen yksikön keskusvalvomoon.
Kiinteistön huollolle ei tarvitse varata varsinaisia työtiloja terveysasemalta.

Siivous ja laitoshuolto

Myllypuron terveysasemalle sijoitetaan erilaisia toimintoja, joitten toiminta-ajat, henki-
löstömäärät ja asiakaskäynnit vaihtelevat. Laitoshuoltotoiminta järjestetään lähtien
kunkin päätoiminnon luonteesta, asiakasmääristä ja aukioloajoista sekä sovittavasta
laitoshuoltopalvelun sisällöstä. Tämän ohella terveysaseman laitoshuoltotoimintaa
tarkastellaan kokonaisuutena, siten että laitoshuoltotoiminnan prosessi on tehokas ja
taloudellinen. Kerroskohtaiset siivoushuoneet ja siivouskeskus -kokonaisuus on toi-
miva ratkaisu.

Tilojen siivouksen ohella laitoshuollon palveluun sisältyy jätehuollosta syntyviä tehtä-
viä. Suunnitelman mukaan potilaitten / asiakkaiden ruokahuoltoon sisältyviin tehtäviin
tarvitaan laitoshuollon palveluita mahdollisesti psykiatrian päiväsairaalassa.

Siivoukselle asetettavat tavoiteltavat puhtaustasot, siivouksen taajuudet ja siivousoh-
jelmat riippuvat tilojen laajuudesta, tilojen kalustuksesta, käyttötarkoituksesta ja hen-
kilöstö- ja asiakasmääristä. Siivouksessa tarvittava työaika selvitetään työmäärämitoi-
tuksella.  Täsmällisen mitoituksen tekeminen edellyttää täsmällisiä toimintatietoja, joi-
ta ei vielä ole käytettävissä. Siivoukseen tarvittava ja muuhun laitoshuoltotoimintaan
tarvittava aika määritellään myöhemmin toiminnallisten tietojen täsmentyessä. Toi-
minnan käynnistyttyä tehtyä mitoitusta ja sen pohjana olevien toimintatietojen oikeel-
lisuutta arvioidaan seuranta-ajan puitteissa.

Laitoshuollon henkilöstötarpeeksi voidaan arvioida 5 - 5,5 laitoshuoltajaa.
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Jätehuolto

Jätteen tuottaja märittelee mitä jätteitä syntyy (jätelajike) ja miten niitä lajitellaan ja
käsitellään. Jätehuollon osalta on sovittava työnjaosta ja toimintaperiaatteista koskien
työpisteitten jätteenkäsittelyä: jätteen tuottajalla on vastuu lajittelusta ja jätteen siirtä-
misestä kerroskohtaiseen jätehuoneeseen esim. tietosuojatun jätteen osalta.

Jätteen siirto kerroskohtaisesta jätehuoneesta tulee tehdä mahdollisimman sujuvaksi
ja helpoksi ergonomisesti. Jätteiden poiskuljetus kerroksista edellyttää esim. rullak-
koa, jolla jätteet kuljetetaan. Rullakko puhdistetaan ja säilytetään esim. jätehuonees-
sa.
Jätehuoltoa varten varataan huonekohtaiset astiat, kerroskohtaiset jätehuoneet ja 1.
kellariin jätekeskus. Suunnitelma on esitetty liitteessä 11.

Pysäköinti

Terveyskeskus sitoutuu terveysasemarakennuksen edellyttämien kaavan mukaisten
autopaikkojen rahoittamiseen. Käyttäjien turvallisuuden kannalta on tärkeää, että py-
säköintihallin käyttöä voidaan valvoa ja estää ulkopuolisten pääsy tilaan.

Henkilökunnan ja asiakkaiden pysäköintipaikat rakennetaan pihakannen alle ja kella-
reihin. Pysäköintitiloista järjestetään henkilökunnalle suora kulunvalvottu kulkuyhteys
terveysaseman tiloihin hissien ja portaiden kautta. Asiakkaat kulkevat terveysase-
maan erillisen portaan ja hissin kautta pihakannen yli. Autopaikkoja terveysaseman
käyttöön rakennetaan yhteensä 48 kpl, joista 2 kpl on liikuntaesteisille tarkoitettuja.

3.8 Toiminnan laajentumiseen varautuminen

Nykyisten toimintojen laajentuminen

Kotihoito tarvitsee mahdollisesti yhden ohjaajan ja kaksi tiimiä lisää asiakaskunnan
tulevaisuudessa kasvaessa (1 piiri).

Laajentumiseen ei varauduta tilaohjelmassa vaan kotihoidon tilat sijoitetaan siten, et-
tä ao. tilakokonaisuutta voidaan laajentaa rakennuksen sisäisellä muuntojoustolla tai
sijoittamalla toiminnot Myllypuron sairaalaan.

Rakennuksen laajentaminen ja uudet palvelualueet

Suunnitelmassa varaudutaan siihen, että rakennusta voidaan laajentaa siten, että eri
tilaryhmät kasvavat mahdollisimman tasaisesti. Koska laajentumisen laajuutta ei voi-
da tässä vaiheessa ennakoida, niin kokonaisuus pyritään suunnittelemaan siten, että
laajentuminen voidaan toteuttaa portaittain.

Kontulan ja Kivikon terveysasemien toiminnan mahdollinen yhdistäminen Myllypu-
roon voidaan tehdä aikaisintaan rakennuksen laajentamisen yhteydessä. Samalla pi-
tää arvioida myös muiden alueiden terveyspalveluiden tarve.

Itäkeskuksessa vuokratiloissa sijaitseva psykiatrian poliklinikalla on mahdollisesti
myöhemmin tarve sijoittua kaupungin omiin tiloihin muiden terveyskeskuksen toimin-
tojen yhteyteen. Toimintojen sijoittumiseen varaudutaan laajennusten yhteydessä.
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4. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

4.1 Tilat nykyisin eri toimipisteissä

Itäkeskuksen terveysaseman tilat
Itäkeskuksen terveysaseman huoneistoala on 2858 htm². Tiloissa toimii terveysase-
ma erityistoimintoineen, laboratorio ja hammashoitola välinehuoltoineen.

Hammashuollon tilat
Alueen hammashoitolat sijaitsevat useassa toimipisteessä: Itäkeskuksen terveys-
aseman tiloissa sijaitsee kaksi hammashuollon hoitoyksikköä (2 hy), Myllypuron sai-
raalassa sijaitsee yksi hoitoyksikkö (1 hy), Myllypurossa, Yläkivenrinne 6, sijaitsee
kolme hoitoyksikköä (3 hy), Vartiokylässä, Kiviportintie 10, sijaitsee kolme hoitoyksik-
köä (3 hy) ja Mellunmäessä, Rukatunturintie 14, yksi hoitoyksikkö (1 hy). Välinehuol-
totilat sijaitsevat hammashoitoloiden tiloissa Itäkeskusta lukuun ottamatta. Ham-
mashoitoloiden laajuus on yhteensä 483 htm².

Kotihoidon tilat
Myllypuron kotihoidon tilat sijaitsevat Myllypuron sairaalassa, jonne myös Itäkeskuk-
sen kotihoidon tilat siirrettiin vuoden 2006 toukokuussa. Kotihoidon yhteensä 6 tiimillä
on käytössä Myllypuron sairaalassa yhteensä 489 htm². Lisäksi Itäkeskuksen tiimit
käyttävät erillistä taukotilaa Itäkeskuksessa.

Laboratorion tilat:
HUSLABin näytteenottopisteitä sijaitsee Itäkeskuksen, Kontulan ja Kivikon terveys-
asemilla, yhteensä 408,6 neliömetriä huoneistoalaa. HUSLABin tavoitteena on keskit-
tää näytteenottopisteet suuremmiksi yksiköiksi.

Kulosaaren päiväsairaalan tilat:
Kulosaaren päiväsairaala sijaitsee Kulosaaressa vanhassa huvilassa, jossa on huo-
neistoalaa yhteensä 390 neliömetriä.

4.2 Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen Myllypuron terveysasemalla

Myllypuron terveysasemaan on eri toiminnot sijoitettu liitteenä olevan tilaohjelman
mukaisesti seuraavasti:

Sisäänkäyntitasossa (+30.10) 1. kerroksessa sijaitsevat terveysaseman akuuttivas-
taanotot, kokoustilat sekä laboratorion näytteenottotilat näytteiden käsittelytiloineen.
2. kerrokseen on suunniteltu potilaiden ilmoittautumistilat sekä terveysaseman vas-
taanotto- ja toimenpidetiloja.
3. kerroksessa on myös terveysaseman vastaanotto- ja toimenpidetiloja, hallintotilat
sekä välinehuollon tilat.
4. kerroksessa eli ylimpänä sijaitsevat hammashoidon, kotihoidon sekä psykiatrisen
päiväsairaalan tilat.
1. kellarikerroksessa on tukipalvelujen tiloja, kuten siivouskeskus, varasto- ja arkisto-
tilat sekä henkilökunnan puku- ja pesutilat. Lisäksi terveysaseman tarvitsemat auto-
paikat ovat tässä kerroksessa.
2. kellarikerroksessa on terveysasematoiminnan ulkopuolisia autopaikoitustiloja, jotka
rakennetaan tontin asemakaavan mukaisena rasitteena.

Tilaohjelman mukaisesti hankkeen kokonaishyötyala on 4 127 hym², jakautuen eri
toimintojen kesken seuraavasti:
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- terveysasema 2 133 hym²
- laboratorio    602 hym²
- hammashoito    423 hym²
- kotihoito    263 hym²
- päiväsairaala    253 hym²
- yhteiset tilat    332 hym²
- tukipalvelut / kiinteistönhoitotilat    121 hym²

Hankkeen kokonaisalan ollessa noin 7 600 brm², muodostuu rakennuksen e-luvuksi
1,84.  Em. kokonaisalaan eivät sisälly pysäköintitilat.

Terveyden ja sairaan hoito

Toiminta sekä tilaohjelma on mitoitettu omalääkäri ja -hoitaja mukaiselle toiminnalle,
jossa on huomioitu myös opetusterveyskeskuksen edellyttämä lääkärien ja hoitohen-
kilökunnan opetustyö sekä erikoislääkärien konsultaatiotyö. Lisäksi terveysaseman
mitoituksessa on otettu huomioon palvelujen tarjoaminen alueen ulkopuolelta ilmoit-
tautuneelle ruotsinkieliselle väestölle sekä alueen väestön ikääntymisen vaikutus. Ti-
laohjelmaan on varattu yhteensä 65 vastaanottohuonetta.

Liitteenä hankkeen tilaohjelma / Liite 3

5. RAKENNUSPAIKKA

5.1 Hankkeen sijainti

Myllypuron terveysaseman tontti sijaitsee Kehä I:n ja Kontulan liittymän tuntumassa
Myllypuron metroaseman vieressä. Liikenneyhteys Myllypurontieltä terveysasemalle
on tulevaa metrolinja ylittävää siltaa pitkin Jauhokujan kohdalta.

Vastaantottohuoneiden tarve vuoteen 2016 mennessä Huoneita
Lääkärit (sisältää ruotsinkielisen väestön ja yl) 19
Terveydenhoitajat 19
Osastonhoitaja 1
Sairaanhoitajat 5
Erityistyöntekijät 10
Konsultoivat lääkärit (Kirurgi, reuma, gynekologi ym.) 2

yhteensä 56
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5.2 Asemakaava

Asemakaava on saanut lainvoiman 26.11.2004. Terveyskeskukselle osoitetussa kort-
telissa on rakennusoikeutta 15000 kem² tonttikoon ollessa 5 500 m².

Asemakaavan mukainen tontin käyttötarkoitus on KTY, eli toimitilarakennusten kortte-
lialue, jolle saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa terveydenhuollon raken-
nuksia.
Kaavassa on osoitettu tontin lounaisosaan neljännesympyrän muotoinen aukio, kui-
tenkin asemakaavaosastolta saadun kannanoton mukaan aukion muoto voi olla myös
hankesuunnitelmassa esitetty suorakaide. Lisäksi kaavassa on tälle tontin lounais-
osan alueelle tehty met- merkinnällä metron teknisiä laitteita varten tilavaraus.  Tämä
tilavaraus on kuitenkin nyt peruttu ja tekeillä olevassa asemakaavan muutoksessa se
poistetaan.

Asemakaavan mukaan terveysaseman tontin Kehä I:n puoleisella sivulla ulkoseinien
ja ikkunoiden äänieristävyyden tulee olla vähintään tasoa 32 dB.  Lisäksi asemakaa-
vassa on Kehä I:n varteen osoitettu noin 4 m korkea melumuuri, joka sijoittuu 2-10
metrin etäisyydelle terveysaseman tontista.

Autopaikkoja tulee rakentaa KTY- alueilla vähintään 1 ap / 150 kem² sekä varautua
lisäksi tulevaisuudessa siihen, että autopaikkoja on mahdollista rakentaa ainakin
määrään 1 ap / 125 kem².
Terveysaseman tontin länsipuolella on metroraiteiden päälle osoitettu kaksi KTY-
tonttia, joiden autopaikat tulee rakentaa terveysaseman tontille rasitteena. Autopaik-
koja ko. tontit tarvitsevat yhteensä 157 kpl – 188 kpl (1ap/150 kem² - 1ap/125 kem²).

Liitteenä asemakaava / liite 2
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5.3 Rakennuslupa-asiat

Hankkeelle on haettava rakennuslupa. Suunnitelmat tehdään asemakaavaa noudat-
taen ja pienissä asemakaavallisissa poikkeamissa pyritään saamaan kaavoittajalta
myöntävä lausunto. Tästä syystä suunnittelun aikana tehdään tiivistä yhteistyötä kaa-
voittajan kanssa.

5.4 Liikenne- ja huoltoyhteydet sekä pysäköinti

Liikenne- ja huoltoyhteydet

Ajoneuvoliikenne tontille on osoitettu Jauhokujalta, joka puolestaan liittyy Myllypuron-
tiehen noin tasolla +30,00.
Suunnitelma edellyttää tonttia sivuavan katuverkoston ja metroradan ylittävän sillan
sekä Liikuntamyllyn ja terveysaseman välisen katu-, pysäköinti- ja kääntöalueen to-
teuttamista ennen terveysaseman rakennustyön alkamista.

Katu- ja siltasuunnittelu on alkamassa. HKR:n Katu- ja puisto-osasto laatii syksyllä
2007 alueesta yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmassa huomioidaan myös yhteys
Kehätien ylittävälle kevyen liikenteen sillalle, jota ollaan esittämässä keväällä 2008
valmistuvassa Kehä I:n itäpuolen kaavamuutoksessa. Tämä siltayhteys tulee raken-
nettavaksi terveysaseman tontin etelälaidalle.

Terveysaseman tontin länsireunaan asemakaavassa esitettyä kevyen liikenteen väy-
lää ei terveysaseman toteutusvaiheessa vielä rakenneta, metrorata tulee toistaiseksi
säilymään avoleikkauksessa noin 7 metriä sisääntuloaukiota syvemmällä. Sisääntu-
loaukion metron puoleiselle reunalle tehdään turvallinen aita.

Huoltoliikenne tontille hoidetaan 1. kellarin tasolta noin +27,00 korkeudelta, joka on
samalla Liikuntamyllyn huoltoliikenteen taso. 1.kellarikerrokseen ja alempaan kellari-
kerrokseen tehdään erilliset ajoyhteydet.

Pääsisäänkäynnin eteen tulevalle aukiolle esitetään ainoastaan ambulanssi- ja saat-
toliikenne lyhytaikaisine pysäköinteineen sallituksi.

Liitteenä ympäristön alustava yleissuunnitelma / liite 9

Metro

Terveysaseman tontti sijaitsee Myllypuron metroaseman välittömässä läheisyydessä,
tulevaisuudessa uusi metroasema tullaan rakentamaan viereisten liike- ja toimistora-
kennusten alle.
Asemakaavassa esitettyjä metrolinjauksen muutoksia ei toteuteta vielä lähiaikoina,
eikä uuden metroaseman suunnitteluakaan ole vielä aloitettu.

Kulkuyhteys nykyiselle metroasemalle tulee terveysaseman valmistuttua olemaan
aluksi Jauhokujan sillan ja Myllypurontien kautta.

Pysäköinti

Rakennuksen 1.kellariin rakennetaan asemakaavan edellyttämät terveysaseman au-
topaikat noin 1ap/150 ka-m2 eli yhteensä 48 autopaikkaa, joista 2 kpl on liikuntaestei-
set huomioivalla mitoituksella. Katso lisäksi kohta 3.7.
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Terveyskeskuksen tontille on asemakaavassa osoitettu rasitteena kahden viereisen
KTY-tontin autopaikat. Tämän hankkeen yhteydessä rakennetaan näitä autopaikkoja
erillisrahoituksella 77 kpl ja ne sijoitetaan rakennuksen 2.kellariin.
Molempien kellarikerrosten suunnittelussa varaudutaan pysäköintitilojen laajentami-
seen tulevaisuudessa.

Pysäköintitiloista on henkilökunnalle järjestetty kulunvalvottu suora kulkuyhteys ter-
veysaseman tiloihin, asiakkaille ja muille pysäköintitilojen käyttäjille on erillinen kulku-
yhteys sisääntuloaukiolle.

5.5 Kunnallistekniikka

Rakennus liitetään kaupungin vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostoon.

Kaikki rakennuksen jäte- ja sadevedet pumpataan. Helsingin Vesi rakentaa tontin ra-
jalle kunnallistekniset verkostot. Nykyiset runkojohdot sijaitsevat metroradan toisella
puolella.

5.6 Perustamisolosuhteet

Pohjasuhdekuvaus ja alustava perustamistapa perustuvat alueella suoritettuihin van-
hoihin maaperätutkimuksiin.

Rakennuksen suunnittelun yhteydessä on tontin alueella suoritettava lisäpohjatutki-
muksia maakerrosten geoteknisten ominaisuuksien ja kalliopinnan korkeusaseman
tarkentamiseksi.

Maanpinnan korkeusasema vaihtelee tontilla lukuun ottamatta Liikuntamyllylle mene-
vän ajoväylän eteläosaa ja liikuntamyllyn pysäköintipaikkaa noin korkeustasolla +29.8
... +30.3. Tontin länsireuna sijoittuu metroleikkauksen yläreunaan.

Päällimmäisenä maakerroksena on tiiveydeltään keskitiivistä hiekkaa. Hiekkakerros
voi sisältää osittain routivaa silttistä hiekkaa tai hienoa hiekkaa. Kalliopinnan päällä
on arviolta 1 - 9 metrin paksuinen tiivis ja kivinen hiekkamoreenikerros.

Kalliopinta tontin alueella vaihtelee noin korkeustasolla +4.8 ... +24.5.

Pohjaveden pinta tontin alueella on viimeaikaisten, lokakuussa 2006 alkaneiden ha-
vaintojen mukaan vaihtelee noin tasolla +22.2 ... +22.8.

Tontin pohjoisreunan kohdalla on viemäritunneli Vartiokylänlahti – Viikinmäki. Tunne-
lin katto on tontin kohdalla noin tasolla -7.1...-7.2. Tontin eteläreunan kohdalla on
Myllypuron voimalaitoksen johtotunneli Alakiventielle. Tunnelin katto on tontinkohdal-
la noin korkeustasolla -8.0 .. -2.5

Maaperän pilaantuneisuudesta ei ole tietoa. Suurin osa tontin alueesta on luonnonti-
laista, joten maaperän pilaantuneisuus ei ole todennäköistä.

Rakennus perustetaan murskekerroksen välityksellä pohjamaan varaan anturoilla.
Rakennuksen kaakkoisreunassa todennäköisesti osa anturoista perustetaan murske-
kerroksen välityksellä louhitun kallion varaan.

Rakenteiden mitoituksessa on huomioitava mm. laajennusosien kaivuista ja Varvas-
myllynkujan myöhemmin toteuttamisesta aiheutuvat rakennukseen kohdistuvat tois-
puoleiset maanpaineet ja varmistettava riittävä varmuus anturoiden liukumista vas-
taan kaikissa rakentamisvaiheissa. Jauhokujan sillan perustusrakenteet ja rakennuk-
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sen perustaminen on yhteen sovitettava niin, että molemmista rakenteista aiheutuvat
kuormitukset maapohjalle ja rakenteille on huomioitu.

Teoreettisten tarkastelujen perusteella metroliikenteestä ei aiheudu terveysaseman
toiminnalle haitallista tärinää. Asia on varmistettava rakennussuunnitteluvaiheessa
maastossa tehtävillä tärinämittauksilla.

6 LAATUTASO

6.1 Toiminnallinen laatutaso

Rakennuksesta tehdään turvallinen, tarkoitukseen sopiva ja kestävän kehityksen mu-
kainen hoitoympäristö, jossa sekä asiakkaat että henkilökunta viihtyvät. Rakennuk-
sessa liikkumisen tulee olla helppoa ja esteetöntä. Kaikessa suunnittelussa otetaan
huomioon erityisryhmien vaatimukset, muun muassa käytävät mitoitetaan riittävän le-
veiksi ottaen huomioon paarikuljetusten sekä pyörätuoliliikenteen tilantarve.

Tulevaisuudessa lisääntyvään sähköiseen asiointiin ja sähköiseen työskentelytapaan
varaudutaan kaikissa ratkaisuissa. Rakennus pitää olla teknisesti suunniteltu sellai-
seksi, että tila- ja varustemuutoksia on helppo tehdä. Rakennushankkeen tulevaan
laajentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta rakennuksen toiminta kaikissa
tilanteissa olisi häiriötöntä ja turvattua.

Rakennuksen on oltava helposti ja turvallisesti saavutettavissa julkisen liikenteen kul-
kuneuvoilla ja hälytysajoneuvoilla. Piha-alueella tulee olla selkeät, esteettömät ja toi-
sistaan erotetut kävely- ja ajoreitit.

Huonetilat ja rakenteet ovat helposti mukautettavissa toiminnan muutosten mukaan.
Sisäilman tulee täyttää S2-sisäilmalaatuvaatimukset. Materiaali- ja varustevalinnoissa
on huomioitava hygieenisyys, helppo puhdistettavuus ja kestävyys. Sisääntuloaulasta
tapahtuu välittömästi ohjaus oikeaan paikkaan ja neuvonta sijaitsee keskeisesti. Ra-
kennuksessa on myös koulutus- ja kokoustiloja, joihin aulasta pääsee helposti. Ra-
kennus pitää voida jakaa toiminnallisiin yksiköihin ja niiden sijoittelussa huomioidaan
yksiköiden toiminta-aika. Asiakaspalvelutiloissa turvataan potilaiden yksityisyys ja tie-
toturva.

Rakennukseen tulee kattava päällekarkausjärjestelmä sekä laaja kulunvalvonta ja
kameravalvonta. Turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa tiloissa ja erityi-
sesti tiloissa, joissa asiakkaat liikkuvat. Huoneissa, joihin asiakkailla on pääsymahdol-
lisuus, on oltava vähintään kaksi uloskäyntiä. Sekä henkilökunnan että asiakkaiden
turvallisuutta lisää vahtimestarin läsnäolo. Vahtimestarin työpiste sijoittuu sisääntulo-
kerroksen sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen.

Tilojen on oltava riittävän väljiä ja helposti valvottavissa, huomioiden potilaiden intimi-
teetti- ja yksityisyyden suoja.
Huoneiden väliseinien ja väliovien ääneneristävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota
asiakkaiden ja henkilökunnan yksityisyyden ja viihtyvyyden takaamiseksi.

Tilojen suunnittelussa noudatetaan terveyskeskuksen tilakortteja. Kotihoidon tiloissa
otetaan huomioon työn luonne, jolloin henkilökuntamäärä vaihtelee päivän eri aikoi-
na. Erityisesti ilmanvaihdon säädettävyyteen kiinnitetään huomiota.
Välinehuollon tilat suunnitellaan tilojen puhtausluokan vaatimusten mukaan.
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Muuntojoustavuus huomioidaan siten, että vesipistemahdollisuus ja riittävä äänieris-
tys järjestetään kaikkiin huoneisiin. Samaten rakennuksen mittajärjestelmä, koskien
myös ulkoikkunoita, valitaan siten, että tietyin moduulivälein voidaan väliseinien paik-
kaa helposti vaihtaa ja näin muutostilanteissa saavuttaa käyttökelpoisia huonekokoja.

Rakennukseen ei tule henkilöstöravintolaa. Henkilökunnalle tarjotaan taukotilat ja tar-
vittaessa järjestetään sopimusruokailua alueen ravintoloiden kanssa.

6.2 Tekninen laatutaso

Rakennuksen ulkoinen arkkitehtuuri suunnitellaan siten, että se tukee Myllypuron uu-
disalueen kaupunkikuvallisia tavoitteita.
Rakennuksen tulee antaa viesti kestävästä rakentamisesta, joka sekä ulkoisella il-
meellään, että interiööreillään ja rakennusosillaan on osa julkisen terveydenhuollon
laadukasta imagoa.

Rakennus toteutetaan voimassaolevien rakennusmääräysten mukaisesti.  Raken-
nuksen paloluokka on P1 sekä rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokka on P1.

Rakennuksen kantavan rungon paloluokka on yleensä R60, arkisto suunnitellaan uu-
sien arkistomääräysten mukaisesti paloluokkaan R/EI 180.  Pysäköintitiloihin järjeste-
tään koneellinen savunpoisto.

Rakennukseen järjestetään osoitteellinen automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, ra-
kennuksen kellarikerrokset sprinklataan.

Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varusteet suunnitellaan ja valitaan siten, että ne
ovat kestäviä ja käyttökustannuksiltaan edullisia.  Niiden tulee täyttää palo- ja raken-
nusvalvontaviranomaisten vaatimukset ja määräykset.

6.21 Rakennustekniikka

Maankaivu suoritetaan rakennuksen perustusten vaatimaan syvyyteen tai kalliopin-
taan. Louhintaa perustuksia varten joudutaan tekemään noin 300 m³.

Perusvesien salaojitus varustetaan pumppukaivolla.

Rakennus tullaan perustamaan paikalla valettavilla teräsbetonianturoilla maanvarai-
sesti luonnollisen maakerroksen varaan. Kellarien maanvastaiset lattiat varustetaan
radon-putkituksilla.

Rakennus suunnitellaan pilari-palkki-laatta-runkoiseksi ja pääosin elementtirakentei-
seksi.  Kerroskorkeus määritellään ottaen huomioon LVIAS- tekniikan riittävät tilava-
raukset ja väljän huonekorkeuden, hankesuunnitelmassa kerroskorkeudeksi esite-
tään 3900 mm.

Rakennus jaetaan liikuntasaumalla kahteen lohkoon. Runko jäykistetään teräsbetoni-
sin porras- ja hissikuiluin.

Kellareihin johtavien ajosisäänkäyntien Jauhokujan alitusrakenteet tehdään siltara-
kenteena kaupungin katurakennusosaston toimesta.
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Pilarit ovat teräsbetonisia suorakaide- tai neliöpilareita, iv-konehuoneissa osin teräs-
pilareita.
Välipohjalaatat ovat pääasiassa teräsbetonisia kuorilaattoja ja palkit matalaleukaisia
teräsbetonipalkkeja tai teräksisiä liittopalkkeja.  Yläpohja on kantavalta rakenteeltaan
välipohjien kaltainen. Lämmöneristyksenä on lecasora ja vedeneristyksenä kumibi-
tumikermit. Sisäpuolinen vedenpoisto.

Ulkoseinien sisäkuorena ovat teräsbetoniset elementit. Ulkoverhouksena on arkkiteh-
tisuunnitelmien mukaisesti joko keraaminen klinkkerilankkujulkisivu tai merialumiini-
nen peltijulkisivu.

Sisäänkäyntikatos tehdään teräsrakenteisena esivalmistetuista elementeistä, katok-
sen katteena valoa läpäisevät polykarbonaattilevyt.
Huoneiden ulkoikkunat ovat 3-kertaisesti lasitettuja, sisään aukeavia puu-alumiini-
ikkunoita, aulojen lasiseinät kiinteitä alumiinirakenteita. Lasitus matalaenergialasein,
lisäksi aurinkoisiin ilmansuuntiin auringonsuojalasein. Tarvittavissa kohdin sisälle nä-
kyvyyttä rajoitetaan uloimman lasituksen tummennuksella sekä ulkopuolisilla säleik-
körakenteilla.
Kaikki 1. kerroksen ikkunat varustetaan lasirikkoilmaisimin.

Kevyet väliseinät ovat yleensä kaksinkertaisesti levytettyjä kipsilevyseiniä, joiden ää-
neneristävyys on 48 dB, puheterapiatiloissa 55 dB.  Märkätilojen seinät ovat kiviainei-
sia ja muuraten tehtyjä.
Osa huoneiden käytäväseinistä on äänieristettyjä lasiseinärakenteita tai ylälasiraken-
teita, lasitus 10 mm:n laminoiduin lasein.

Kaikkiin kerrosten tiloihin asennetaan alakatot, jotka ovat ääntä vaimentavia ja avat-
tavaa mallia, kellarikerroksessa ei yleensä käytetä alakattoja.

Käytävien ovet eri yksiköiden raja-alueilla sekä ulko-ovet varustetaan automaattisin
avauslaittein tai savusulkulaittein, yleensä lisäksi kulunvalvonnalla.

Aulojen ja käytävien lattiapäällysteinä ovat keraamiset kuivapuristelaatat, huonetilois-
sa vahaustarpeettomat muovi- tms. matot.

Rakennus varustetaan hisseillä seuraavasti:
1 kpl iso 21 hengen henkilö- tavarahissi, jonka korin koko on 1400 x 2400 mm sekä
lisäksi 2 kpl 13 hengen pienempiä henkilöhissejä, joiden korin koko on 1100 x 2100
mm.
Erillisen pysäköintikulkuyhteyden hissi on em. 13 hengen hissejä vastaava.

Liitteenä rakennustapaselostus / liite 5

6.22 Sähköjärjestelmät

Rakennukseen sijoitetaan kiinteistön oma muuntamo ja varavoimakone.

Rakennuksen valaistusjärjestelmä toimii yleis-, kulku- ja työskentelyvalaistuksena.
Rakennukseen asennetaan määräysten mukainen poistumisvalaistus poistumisteille.

Vastaanottotilat varustetaan lääkintätilastandardin mukaisesti potentiaalintasauksin.

Puhelinverkko rakennetaan osana yleiskaapelointijärjestelmää.
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Rakennus varustetaan ovipuhelin-, yhteisantenni-, yleinen äänentoisto-, ajannäyttö-,
hoitajakutsu- ja päällekarkaushälytysjärjestelmillä.

Rakennuksen turvajärjestelmät ovat: paloilmoitus-, rikosilmoitus-, videovalvonta-,
työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä.

Liitteenä Sähköteknisten töiden selostus / liite 6

6.23 LVI-tekniikka

Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukolämpöverkkoon.

Lämpö siirretään lämmönsiirtimien välityksellä lämmitysverkostoihin. Rakennukseen
asennetaan vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät.

Pääsisäänkäynnin edusta varustetaan lumensulatusjärjestelmällä.

Rakennuksen ulkovyöhykkeen tiloihin rakennetaan jäähdytysjärjestelmä käyttäen ns.
aktiivisia jäähdytyspalkkeja, jotka toimivat myös ilmanjakolaitteina.

Rakennus liitetään kunnallisiin vesi- ja viemäriverkostoihin ja rakennuksen kaikki jäte-
, sade- ja perusvedet pumpataan.

Rakennus varustetaan tarpeenmukaisin ja tilojen käyttötarkoitukset huomioivin vesi-
ja viemärikalustein ja – varustein.

Rakennus varustetaan viranomaisvaatimukset täyttävällä palopostijärjestelmällä. Au-
tohalli varustetaan automaattisella vesisammutusjärjestelmällä, suojausluokka NII, ja
sprinklerijärjestelmälle rakennetaan oma vesijohtoliittymä Helsingin veden verkos-
toon.

Lämmin käyttövesi valmistetaan kaukolämpöverkostoon liitetyllä lämmönsiirtimellä.

Rakennus varustetaan koneellisilla tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmillä, joilla pyri-
tään saavuttamaan sisäilmastoluokan S2 seuraavasti; ilmanlaatu S2, huonelämpötila
S2 ja puhtausluokituksen tavoitearvot P1. Neuvottelu- ja kokoushuoneet sekä moni-
toimi- ja tiimihuoneet varustetaan tarpeen mukaisella ilmanvaihdolla, ohjaus CO2- pi-
toisuuden ja lämpötilan mukaan. Ilmastointijärjestelmä varustetaan koneellisella
jäähdytyksellä.

Autohallien ilmavaihtojärjestelmää ohjataan tarpeen mukaan CO- pitoisuuden perus-
teella. Autohalleihin rakennetaan koneellinen savunpoistojärjestelmä.

Hammashuollon vastaanottohuoneiden hoitoyksiköille rakennetaan paineilma- ja imu-
putkiverkostot.

Jäähdytetty jätehuone varustetaan kylmäkoneistolla.
Rakennuksen jäähdytysjärjestelmä on vapaajäähdytystoiminnalla varustettu veden-
jäähdytysyksikkö.

Rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan LON- väylätekniik-
kaan perustuen ja varustetaan tarpeenmukaisella valvontalaitteistolla.
Liitteenä LVIA- selostus / liite 7
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6.24 LCC- selvitys

Hankesuunnittelun loppuvaiheessa on laskettu rakennuksen elinkaarikustannuksia.
Tavoitteena on määritellä hankkeelle yhteisesti hyväksyttävät ympäristötavoitteet ja
laatia kohteen ympäristöselvitys, johon kirjataan ja arvioidaan suunnitelmien ympäris-
tö- ja elinkaariominaisuudet.

Liitteenä LCC- konsultin raportti / liite 8

7 AIKATAULU

Tavoitteena on suunnitella Myllypuron terveysasema vuosina 2008–2009 ja toteuttaa
vuosina 2010–2012 siten että se olisi käyttöön otettavissa kesällä 2012.

Liitteenä hankeaikataulu / liite 10

8 KUSTANNUKSET

HKR- Rakennuttajan laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat
31,5 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja 38,4 miljoonaa euroa (alv 22 %). Terveyskeskuksen
osuus kustannuksista on 28,5 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja 34,7 miljoonaa euroa (alv
22 %).

Kustannusarvio sisältää matalaenergiarakentamisen kustannukset yhteensä
1 210 000 euroa, alv 0 % (1 476 200 euroa, alv 22 %). Terveyskeskuksen osuusma-
talaenergiarakentamisen kustannuksista on yhteensä 1 000 000 euroa, alv 0 %
(1 220 000 euroa, alv 22 %).

Koko hankkeen kustannusarvioon sisältyvät 2.kellariin tulevien viereisten tonttien au-
topaikkojen rakentamisen kustannukset, 3,0 miljoonaa euroa, alv 0 % (3,7 miljoonaa
euroa, alv 22 %). Näitä kustannuksia ei lasketa mukaan terveyskeskuksen osuuteen.

Kustannusarvioon sisältyvät terveysaseman kiinteiden laitteiden noin 150 000 euron
kustannukset (alv 0 %).

Kustannusarvio ei sisällä hammashuollon ja välinehuollon kiinteiden laitteiden kus-
tannuksia eikä irtokalusteiden, varusteiden ja lääkintälaitteiden kustannuksia.

Liitteenä kustannusarvio / liite 1

Muut kustannukset

Hammashuollon ja välinehuollon kiinteiden laitteiden kustannukset on laskettu erik-
seen ja ne ovat 784 000 €. Nämä ovat käyttäjähankintoja.

Käyttäjän hankintoihin liittyviä muita kustannuksia ovat irtokalusteiden ja laitteiden ku-
ten työpöytien ja työtuolien, säilytyskalusteiden ja kokoushuoneiden varusteiden ja
atk-laitteiden sekä mahdollisten uusien lääkintälaitteiden ja instrumenttien hankinta-
kustannukset, yhteensä noin 3 milj. €.
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9. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeelle on varattu kaupungin talousarvioon investointirahaa yhteensä 20,1 M€.
Investointirahoitus on varattu tarveselvityksen kustannusarvion perusteella. Se ei si-
sältänyt kellarikerroksen autopaikkojen rakentamiskustannuksia, vaan niille laskettiin
erillishinta. Kustannusten nousuun ovat vaikuttaneet pääasiassa suhdanteet sekä ra-
kennuksen tehokkuusluvun kasvaminen. Hankkeen tilaohjelman laajuus on pysynyt
lähes ennallaan.

Rahoitussuunnitelma:
– vuoden 2008 talousarviossa   0,6 M€ (alv 0 %)
– vuoden 2009 talousarvioon ehdotetaan   0,8 M€ (alv 0 %)
– vuoden 2010 talousarvioon ehdotetaan   6,0 M€ (alv 0 %)
– vuoden 2011 talousarvioon ehdotetaan 14,5 M€ (alv 0 %)
– vuoden 2012 talousarvioon ehdotetaan   9,6 M€ (alv 0 %)
– 2008 – 2012 yhteensä 31,5 M€ (alv 0 %)

Katualueelle tulevat kunnallistekniikan liittymät sisältyvät KPO:n rahoituksella tehtä-
vään katu- ja siltahankkeeseen.

Viereisten tonttien autopaikat, jotka sisältyvät tähän hankkeeseen toteutetaan erillis-
rahoituksella.

10. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

10.1 Vuokrakustannukset nykyisin ja hankkeen toteutumisen jälkeen

Tilojen laajuus ja vuokrat nyt ja hankkeen toteutumisen jälkeen
Itäkeskuksen terveysasema* 2884 17,17 594 219
Erilliset hammashoitolat:
  - Vartiokylä 164 13,12 25 820
  - Myllypuro 169 12,57 25 492
  - Mellunmäki 83 10,26 10 219
  - Rintinpolku 80 8,87 8 515
Kulosaaren päiväsairaala 390 8,57 42 822
Nykyiset tilat yhteensä 3770 707 087
Uusi pääterveysasemarakennus 5950 25,29 1 806 000
Laboratorio 850 25,29 258 000
Uudet Terken tilat yhteensä 5100 25,29 1 548 000

*Itäkeskuksen terveysasemassa on mukana hammashoidon ja laboratorion tilat

Uudisrakennuksen huoneistoalaksi on vuokra-arviossa laskettu noin 5950 htm². Kiin-
teistöviraston arvio vuokrasta on yhteensä 25,29 €/m²/kk. Pääomavuokran osuus täs-
tä on 21,79€/m²/kk ja ylläpitovuokran osuus 3,5 €/m²/kk. Vuokra on laskettu 30 vuo-
delle 3 %:n korolla. Vuokra kasvaa nykyisiin tiloihin verrattuna noin 845 000 euroa
vuodessa.

Matalaenergiarakentamisen kustannuksen vaikutus terveyskeskuksen pääomavuok-
raan on 0,75 € /m ²./ kk.
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Ilman matalaenergiarakentamisen kustannusta pääomavuokra on 21,04 € / m2 / kk ja
vuokra-arvio on yhteensä 24,54 €/m²/kk eli vuokra kasvaisi nykyisiin tiloihin verrattu-
na noin 800 000 euroa vuodessa.

Terveysaseman tarpeisiin tuleva osa autohallista on vuokranmäärityshinnassa muka-
na, koska terveysasemaa ei voi toteuttaa ilman kaavan mukaisia autopaikkoja.

Laboratoriotilojen huoneistoalan osuus tulee olemaan noin 850 htm².

Rakennuksen valmistuttua terveyskeskus luopuu Itäkeskuksen terveysaseman sekä
Vartiokylän, Myllypuron, Mellunmäen ja Rintinpolun hammashuollon tiloista sekä
mahdollisesti Kulosaaren päiväsairaalan tiloista. Näiden tilojen yhteenlaskettu huo-
neistoala on 3770 m² ja vuokra noin 707 000 euroa vuodessa.

10.2 Henkilöstö nykyisin ja hankkeen toteutumisen jälkeen

Terveysasema

Terveysaseman henkilökuntamitoitus

2007
2011 suunn.
henk.kunta lisäys/ vähennys

Lääkärit   (sisältää yl.) 18,23 19 lis. 0,77
Ylihoitaja 1 1
Terveydenhoitajat
(sisältää oh/sh:t) 21,5 25 lis. 3,5
Perushoitajat 13 10 väh. 3
Lääkintävahtimestari 0 2 lis. 2
Toimistosihteeri 1 1
Erityistyöntekijät:
  Puheterapeutti 1 3 siirtyy muualta 2
  Ravitsemusterapeutti 1 1
  Psykologi 1 3 siirtyy muualta 2
  Psykiatrinen sair.hoit. 1 3 siirtyy muualta 2
  Jakojenhoitaja 3 0 siirtyy muualle 3
Yhteensä 61,73 68 lisää 3,27,  siirtyviä 3

Lääkäreiden määrän lisäys 0,77 henkilöä perustuu mahdollisesti kasvavaan ruotsin-
kielisten osuuteen, väestön ikääntymiseen, lähiterveysasemilta mahdollisesti tulevien
akuuttipotilaiden hoitoon sekä opetusterveysasemana toimimiseen.

Terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien 3,5 henkilön lisäys perustuu puhelinneuvonnan
ja ajanvarauksen tehostamiseen sekä hoidon tarpeen arvioinnissa toteutettavaan
triage-malliin käyttöön ottoon. Lääkäri-hoitaja työparityöskentely lisää henkilöresurs-
soinnin tarvetta.

Perushoitajien määrän väheneminen 3 henkilöllä perustuu samoin työparityöskente-
lyyn. Tämä edellyttää avosairaanhoidon toimintamallien kehittämistä ja yhtenäistä-
mistä sekä uusia työnjakoja sairaanhoitajan ja perushoitajan työssä sekä osaamisen
hyödyntämistä.

Nykyisellä terveysasemalla ei ole lääkintävahtimestaria. Turvallisuuden, valvonnan ja
asiakkaiden opastamisen takia lääkintävahtimestarin vakanssi on perusteltu. Lääkin-
tävahtimestari pystyy avustamaan ensimmäisen kerroksen akuuttipotilaita ja lepo-
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huoneessa toipuvia potilaita sekä valvomaan koko talon asiakasliikennettä. Hänen
tehtävänkuvaansa tulisi voida sisällyttää myös lääkintälaitteista huolehtimisen.

Erityistyöntekijöiden määrä 10 perustuu tarveselvitysvaiheessa tehtyyn suunnitel-
maan keskittää erityistyöntekijöitä pääterveysasemille. Terveysasemalle siirtynee
muista toimipisteistä kaksi puheterapeuttia, kaksi psykologia ja kaksi psykiatrista sai-
raanhoitajaa. Nyt Itäkeskuksen terveysasemalla toimivan kolmen jalkojenhoitajan
toimipiste sijoittunee sairaaloiden yhteyteen terveyskeskuksessa tehtyjen linjausten
mukaisesti.

Hammashuolto ja välinehuolto

Henkilökunnan lisäys perustuu hoitoyksikköjen lukumäärän kasvuun, kun 3 hoitoyk-
sikköä tulee lisää Myllypuron toteuduttua, jolloin tarvitaan 2 hammashoitajaa lisää.

Lisäys antaa pelivaraa Vuosaaren ja uuden Myllypuron hoitoloiden keskinäiseen
työnjakoon Itä-Helsingin alueella. Pitkällä tähtäimellä oman toiminnan osuutta kasva-
tetaan ostopalveluiden kustannuksella. Lisähuoneilla turvataan myös suuhygienisteil-
le nykyistä paremmat toimintaedellytykset. Työnjakoa kehitetään siten, että ham-
mashoitaja voi toimia (esim. oikomishoidon tietyt toimenpiteet) suuhygienistin työpa-
rina. Myös toiminnalliset uudelleenjärjestelyt eri hoitolaryhmien välillä vaikuttavat
henkilöstömäärään: Myllypuron uuteen yksikköön on suunniteltu siirrettävän Kontulan
oikomishoito, kuvantaminen RTG ja "pikkukirurgia". Tällöin Kontulassa voisi vapautu-
neissa tiloissa hoitaa paremmin Itäisen alueen aikuisia, joita nyt ohjataan paljolti 1-
piiriin.

Uudelle terveysasemalle tuleva iso välinehuolto tarvitsee koulutettuja välinehuoltajia
yhden lisää. Vastaanottoavustajien määrä vähenee (-0,5), kun potilastoimistojen
määrä vähenee.

Laitoshuolto

Myllypuron terveysaseman laitoshuoltajien henkilötarpeeksi on arvioitu 5,5 laitoshuol-
tajaa. Arvio perustuu alustaviin toimintatietoihin ja tilojen pinta-aloihin. Laitoshuoltaji-
en määrä täsmentyy, kun lopulliset toimintatiedot (asiakasmäärät, aukioloajat yms.) ja
myös täsmälliset tiedot toiminnasta poistuvista työpisteistä on käytettävissä. Myllypu-
ron terveysaseman toiminnan käynnistyminen toteutetaan siten, että terveyskeskuk-
sen nykyisessä toiminnassa oleva laitoshuoltotoiminta siirtyy uudelle terveysasemalle
(nykyisin Itäkeskuksen ta = 3,5, psyk. päiväsairaala = 1, hammashoitolat, kotihoidon
toimipisteet = n. 1 laitoshuoltajaa).

Yhteenveto

Seuraavassa taulukossa on esitetty rakennukseen tulevien yksiköiden henkilökunta-
määrät tällä hetkellä ja arvio henkilökuntamääristä vuonna 2011.
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Henkilöstö nyt ja hankkeen toteutumisen jälkeen

HENKILÖSTÖ
tilanne 2006/07
(väestö 30 797)

arvio  2011
(väestö 31 120)

Terveysasema
ylilääkäri 1 1
ylihoitaja 1 1
osastonhoitaja 1 1
lääkäri 17 18
terveydenhoitaja 18,5 19
sairaanhoitaja 2 5
perushoitaja 13 10
erityistyöntekijä 7 10
toimistosihteeri 1 1
lääkintävahtimestari 0 2

yhteensä 61,5 68
Hammashoitola
hammaslääkäri 9 9
suuhygienisti 3 3
hammashoitaja 11 13
vastaanottoavustaja 2,5 2
välinehuoltaja 3 4

yhteensä 28,5 31
Kotihoito
terveyden-/sairaanhoitaja 6 6
perus-/lähihoitaja 30 30
kodinhoitaja 4 4
kotiavustaja 5 5
toimistosihteeri 1 1
aluesihteeri 1 1
kotioidon ohjaaja 2 2
lääkäri 1 1

yhteensä 50 50

Psykiatrian päiväsairaala
osastolääkäri 1 1
psykologi 1 1
sosiaalityöntekijä 0,5 1
osastonhoitaja 1 1
sairaanhoitaja 3 3
kanslisti 0,5 0,5
toimintaterapeutti 1

yhteensä 7 8,5
Terveysaseman yhteiset toiminnat
laitoshuoltaja 5,5 5,5
TERVEYSKESKUS
YHTEENSÄ 152,5 163

Laboratorio 10 28
Siirtyvä toimita 18

yhteensä 28 28
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11. TOTEUTUS-JA YLLÄPITOVASTUU

Hankkeen investointikustannuksista vastaa Helsingin kaupungin kiinteistövirasto ja ti-
lojen käyttökustannuksista Helsingin kaupungin Terveyskeskus.

Katualueelle tulevat kunnallistekniikan liittymät sisältyvät KPO:n rahoituksella tehtä-
vään katu- ja siltahankkeeseen.

Viereisten tonttien autopaikat, jotka sisältyvät tähän hankkeeseen toteutetaan erillis-
rahoituksella.

12. MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET

Hankeen kustannukset ylittävät EU-hankintailmoituksen kynnysarvoa, joka on raken-
nusurakassa noin 5,28 miljoonaa euroa (alv 0 %).

13. VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET PERUSPARANNUKSEN AIKANA

Hankkeessa ei tarvita väistötiloja, jos Itäkeskuksen terveysasema voi jatkaa toimin-
taansa nykyisissä tiloissaan uuden terveysasemarakennuksen valmistumiseen saak-
ka.

LIITTEET
Liite 1 Kustannusarvio
Liite 2 Asemakaava
Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Viitesuunnitelmat

ERILLISET LIITTEET
Liite 5 Rakennustapaselostus
Liite 6 Sähköselostus
Liite 7 LVI-selostus
Liite 8 LCC- konsultin raportti
Liite 9 Ympäristön alustava yleissuunnitelma
Liite 10 Hankeaikataulu
Liite 11 Jätehuolinta



35(35)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





Liite 3 

TARVESELVITYS HANKESUUNNITELMA

TILAOHJELMA LKM hym2 hym2 LKM hym2 hym2 Huom!
yht. yht.

MYLLYPURON TERVEYSASEMA  24.1.2008 / VPL

päivänvaloa tarvitsevat tilat

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Kiireellinen hoito, 1. kerros:
vastaanottohuone 5 18 90 pitää olla kaksi (2) poistumistietä; turvallisuus
toimenpidehuone 1, puhdas 1 18 18
toimenpidehuone 2, elvytys ja ensiapu 1 18 18 huonokuntoisen potilaan lepo, tutkimus ja elvytys
lepohuone 1 36 36 jaettavissa oleva tila esim. eristyksen järjestämiseksi 
huoltohuone 1 6 6
varasto 1 9 9 hoitotarvikkeet, toimenpidehuoneiden välissä
lähiodotus 1 25 25 potilaiden ja omaisten odotustila max. 30:lle
wc-tilat/asiakkaat 2 4 8 peilikuvia

210
Muut tilat:
vastaanottohuoneet 55 18 990 vastaanottohuoneet (myös erit.vo:t) 59 18 1062 pitää olla kaksi (2) poistumistietä; turvallisuus
toimenpidehuone 1, puhdas 3 20 60 2 19 38
toimenpidehuone 2, elvytys ja ensiapu 2 20 40
toimenpidehuone, likainen 3 20 60 1 18 18 huoneessa usein pyörätuolipotilas + 1-2 hlöä
välinevarasto 2 16 32 puhtaan ja likaisen toimenpidehuoneen välissä
hoitohuone, korvien hoitohuone 2 18 36 hoitohuone 1 18 18 (korvienhoito ja) tutkimushuone

itsehoito-/vauvanhoito 1 20 20 3. kerroksessa neuvolatiloissa
huuhteluhuone, tyhjennys-wc 1 18 18
ite-pisteet 3 3 9 3 3 9 itsehoitopisteet verenpaineen yms. mittaamiseen

sosiaalityöntekijä 1 18 18 tulevaisuudessa oma sosiaalityöntekijä ta:lla
psykologi 1 18 18 (sisältyy vastaanottohuoneisiin) pitää huoneessa ryhmiä; 2-5 hlö
varasto (psykologi) 1 4 4 1 4 4 edellisen huoneen lähelle
opettajalääkäri 2 18 36 (sisältyy vastaanottohuoneisiin)
puheterapeutti 1 24 24 (sisältyy vastaanottohuoneisiin) ruotsinkiel. puheterapeutti korva-,puhe- ja äänihäiriöpkl:n hlökuntaa
muut erityistyöntekijät 3 18 54 (sisältyy vastaanottohuoneisiin)
ravitsemusterapeutti 1 18 18 (sisältyy vastaanottohuoneisiin)
varasto (ravitsemusterapeutti) 1 4 4 1 4 4 edellisen huoneen lähelle
psykiatrinen sairaanhoitaja 1 18 18 (sisältyy vastaanottohuoneisiin)
lepohuone 2 20 40 jaettavissa oleva tila esim. eristyksen järjestämiseksi (1 / kerros)
lähiodotustila 4 20 80 4 25 100 potilaiden ja omaisten odotustila  (2 / kerros)

lähiodotustila 2 15 30 potilaiden ja omaisten odotustila 
wc-tilat/asiakkaat 4 3 12 8 5 40 pareittain peilikuvia
inva-wc 4 5 20 2 + 2 wc:tä (peilikuvia)

lastenvaunutila 4 8 32 1.-4. kerrokset

Sivu 1
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TARVESELVITYS HANKESUUNNITELMA

TILAOHJELMA LKM hym2 hym2 LKM hym2 hym2 Huom!
yht. yht.

vauvanhoito, imetys 1 18 18 1 9 9 vaipanvaihto+puhdistaminen / seinällä erotettu puoli imetykselle 
(henkilökunnan taukotilat, 1 kpl / kerros 2 24 48 )siirretty talon yhteisiin tiloihin sisältää keittiökalusteet
lähivarasto 2 8 16 1 18 18 paperi – ym tarvikkeistolle paitsi hoitatarvikkeille
jätehuone 2 4 8 2 6 12 paperin keräysastiat + muut roskat
hoitotarvikevarasto 2 8 16 2 9 18

huoltohuone 3 5 15

potilastoimisto 1 60 60 1 37 37 tstotyö ja neuvonta; 15- 20 työntekijää + potilaat 2 – 4 pisteessä
asiakirjavarasto 1 50 50 arkisto 1 30 30 lähellä potilastoimistoa (kellarissa)
varasto + kopiointi 1 9 9 1 9 9 lähivarasto ja kopiointi
ajanvaraus paikan päällä 5 9 45 4 11 44 tulevat potilaat, näistä 1 ruotsinkielisille
ajanvaraus puhelimessa 1 30 30 1 37 37 4 puhelinajanvarausta hoitavaa henkilöä, äänieristys?
wc-tilat/henkilökunta 2 1,5 3 (potilastoimiston läheisyyteen)
vahtimestari/vartija 1 18 18 1 15 15

ylihoitaja 1 18 18 1 18 18 pitää kokouksia, materiaali+tietokone fyysisesti ylihoitajalla
ylilääkäri 1 18 18 1 18 18
apulaisylilääkäri 1 18 18
osastonhoitaja 1 18 18 (sisältyy vastaanottohuoneisiin)
toimisto/hallinto 1 18 18 1 18 18 ylilääkärin ja ylihoitajan sihteerille
neuvottelu- ja ryhmätyöhuone 1 40 40 1 39 39 tila jaettavissa 2 x 20  / toisessa kirjasto
monitoimitila 1 70 70 yhdistettävissä edelliseen 1 69 69 yksi iso tila kaikille, keskeisellä paikalla, erilliskäyttö
pienkeittiötila 1 9 9 1 9 9 edelliseen tilaan liittyen: vesipiste,jääkaappi,liesi,mikro?
(ryhmähuone 1 36 36 )siirretty talon yhteisiin tiloihin
inva-wc 2 5 10 2 5 10 edelliseen tilaan liittyen, 1 + 1 wc:tä (peilikuvia), erilliskäyttö

aulatila 1 30 30
naulakkotila 1 5 5 1 5 5 edelliseen tilaan liittyen, erilliskäyttö

yleinen varasto 1 18 18 suuremmille varastoitaville tavaraerille; kellarissa
ensiapuvarasto 1 10 10 kellarissa
atk-serveritila 1 9 9 kellarissa

atk-varatila 1 18 18 1 18 18 varasto atk-laitteille ja varusteille sekä varalaitteille, kellarissa
(puku- ja pesutilat/henkilökunta 3 40 120 )siirretty talon yhteisiin tiloihin 30:lle hengelle, jako 1/4 (m/n),  vss-tilassa
wc-tilat/henkilökunta 6 3 18 8 2 16
yhteensä 2311 2133

2107 (ilman hk:n tauko- ja sos.tilaa + ryhmätilaa)

Sivu 2
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TARVESELVITYS HANKESUUNNITELMA

TILAOHJELMA LKM hym2 hym2 LKM hym2 hym2 Huom!
yht. yht.

LABORATORIO

osastonhoitaja 1 18 18 1 18 18 toimistotyö, neuvottelu
apulaisosastonhoitaja/ työpisteen vastaava 1 10 10 1 14 14
toimisto 1 18 18 1 18 18 lähellä odotustilaa
näytteenotto/veri- ja rasitus 12 10 120 10 10 100 Lähellä odotustilaa

verinäytteenotto+ ekg 1 18 18 näytteenotto+ ekg/ voidaan sij. n-oton perälle tai kumpaankin laitaan
näytteenotto/gynegologinen 5 18 90 4 17 68 sisältää kaksi puheutumistilaa
ekg 7 18 126 5 18 90 sisältää kaksi puheutumistilaa, Näytteenottohuonenden välissä 
lepohuone 1 10 10 1 8 8 lähellä näytteenottopisteitä

kotinäytteenotontilat 1 19 19 3 - 5 kotinäytteenottajaa
näytteenotto-wc 2 3 6 2 3 6 lähellä näytteenottopisteitä
näytteenotto-inva-wc 1 6 6 1 6 6 pyörätuolimitoitus, lähellä näytteenottoa, yhteys tutkimush:een
näytteenotto-wc/ huume 1 5 5 1 6 6 lähellä näytteenottoa, yhteys tutkimush:een
wc-tilat/asiakkaat 2 3 6 2 5 10 odotustilassa, Onko tarpeellinen määrä, jos asiakkaita 100-120?
näytteiden käsittelytila 1 20 20 1 20 20 lähettiliikenne
tutkimushuone/ POC ja virtsa 1 35 35 1 35 35 lähellä näytteenottowc:tä ja -pistettä, luukut tähän tilaan
ajanvaraus puhelimitse 1 30 30 1 20 20 4 puhelinajanvarausta hoitavaa henkilöä,äänieristys
taukotila 1 20 20 1 17 17 virkistys lepo, ruokailu ja laukkukaapit
(hk:n puku- ja pesutilat 30 1 30 )siirretty talon yhteisiin tiloihin henkilökuntaa arviolta 28-30
varasto 1 12 12 1 10 10 lähivarasto, lähellä näytteenottoa
varasto 1 20 20 1 20 20 kellarissa

jätehuone 1 5 5
odotustila 1 100 100 1 90 90 asiakkaita 100- 120 yhtä aikaa
wc-tila/henkilökunta 2 3 6 2 2 4
Yhteensä 688 602

658 (ilman hk:n puku- ja pesutilaa)

HAMMASHUOLTO

hammaslääkärin vastaanotto 9 18 162 9 18 162
erikoishammaslääkärin vast.ottoh. 1 21 21

erikoishammaslääkärin vastaanotto 1 18 18 1 18 18
suuhygienisti 1 18 18 1 16 16
toimenpidehuone/esilääkitys/elpymishuone 1 18 18 1 10 10
kuvanlukijalaitehuone 1 10 10 tai 2 erillistä tilaa, johon lukijalaitteet (2 kpl) voidaan sijoittaa varastoon
kuvantamishuone 1 18 18 1 16 16 ns. panoramakuvaus
tekninen aputila 1 18 18 1 18 18
konehuone 2 5 10 2 5 10 (iv-konehuoneessa, 5. krs:ssa)
varasto 1 15 15 1 9 9

jätehuone 1 5 5
toimisto, asiakirjat 1 18 18 1 21 21

Sivu 3
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TARVESELVITYS HANKESUUNNITELMA

TILAOHJELMA LKM hym2 hym2 LKM hym2 hym2 Huom!
yht. yht.

lähiodotustila 1 30 30 1 30 30
profylaksiatila 1 18 18 1 5 5
wc-tilat/asiakkaat 2 3 6 2 4 8
inva-wc 1 6 6
wc-tilat/henkilökunta 2 3 6 2 2 4
(henkilökunnan taukotila 1 18 18 )siirretty talon yhteisiin tiloihin
vastaava hammaslääkäri/aluehammashoitaja 1 18 18 1 20 20

välinehuolto, puhdas 1 25 25 1 25 25
välinehuolto, likainen 1 10 10 1 10 10
välinehuolto, puhdas 1 15 15 1 15 15 terveysaseman tarvitseman välinehuollon lisätilantarve
huuhteluhuone, välinehuolto 1 10 10 voi sijaita myös terveysaseman toimintojen yhteydessä
yhteensä 467 423

449 (ilman taukotilaa)

KOTIHOITO 4 tiimiä tilat siten, että uudisrakennukseen siirtyvät Itäkeskuksen neljä tiimiä 

tiimi (= 18+18 m2:n huoneet) 4 36 144 4 30 120 4 tiimiä, yhdessä tiimissä kaksi huonetta
ohjaaja 2 12 24 2 15 30 kahdella tiimillä yksi yhteinen ohjaaja
lääkäri 1 12 12 1 14 14 neljällä tiimillä yksi yhteinen lääkäri
toimistohuone 2 12 24 1 12 12

hiljaisen työn huoneet 4 3,5 14 ns. hiljaisen työn huone (1 hengen työpiste, rauhallinen kirjaamistila)
hiljaisen työn huone 1 7 7 ns. hiljaisen työn huone (2 hengen työpiste, rauhallinen kirjaamistila)

(henkilökunnan taukotila 1 18 18 )siirretty talon yhteisiin tiloihin sisältää keittiökalusteen
varasto 1 15 15 1 12 12 hoitotarvikkeet, lääkkeiden säilytys (kulunvalvonta)

lääkehuone 1 10 10
kopiointi + varasto 1 4 4 yhteinen päiväsairaalan kanssa

puku- ja pesutilat / henkilökunta 1 30 30 1 36 36
suihkutila 1 3 3
wc-tilat/henkilökunta 3 3 9 2 2 4
yhteensä 279 263

261 (ilman taukotilaa)

Sivu 4
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TARVESELVITYS HANKESUUNNITELMA

TILAOHJELMA LKM hym2 hym2 LKM hym2 hym2 Huom!
yht. yht.

PSYKIATRIAN PÄIVÄSAIRAALA

kanslia, tstosihteeri 1 18 18
lääkäri 1 18 18 1 16 16
osastonhoitaja 1 12 12 1 12 12

oleskelutila, n. 30 henkeä 1 30 30
ruokailutila + avokeittiö, n. 30 henke 1 30 30

ryhmätila (toiminnallinen) 1 36 36 1 35 35
ryhmätila (esim. musiikin kuuntelu) 5 18 90

psykologi 1 18 18
sosiaalityöntekijä 1 12 12
sairaanhoitaja 3 12 36
toimintaterapeutti 1 16 16

wc-tilat/asiakkaat 2 5 10 2 5 10
naulakko 1 6 6
varasto 1 6 6
kopiointi + varasto 1 4 4 yhteinen kotihoidon kanssa

(henkilökunnan taukotila 1 18 18 )siirretty talon yhteisiin tiloihin
wc-tilat/henkilökunta 1 3 3 2 2 4
yhteensä 223 253

205 (ilman taukotilaa)

YHTEISET TILAT

taukotilat (ta 48, hh 18, kh 18, psyk 18) 4 102 taukotilat 3 33 98 1 / kerros, 2.-4. krs
ryhmähuoneet 1 36 36 ryhmähuoneet 3 31 94 3. ja 4. kerroksessa
sosiaalitilat (ta120, lab 30, tekn 9, siiv 15) 4 174 sosiaalitilat 100 1,4 140 kellarissa (ta 30, hh 30, lab 30, siiv + tekn 10 hengelle)
yhteensä 312 332

KIINTEISTÖNHOITO

tekninen valvomo 1 15 15 1 10 10 LVISA-valvomo
varasto 1 20 20 1 15 15 kiinteistötekninen varasto ja työtila, 1 työntek.
(henkilökunnan puku- ja pesutila 1 9 9 )siirretty talon yhteisiin tiloihin sis. suihkun ja wc:n
siivouskeskus 1 30 30 1 30 30 sisältää varastotilaa n. 10 m2
siivoushuone 4 5 20 4 5 20 siivoushuone 5 m2 / 500-600 m2.n siivousalue / 1 kpl / kerros
(siivoushenk.kunnan puku- ja pesutilat 1 15 15 )siirretty talon yhteisiin tiloihin 5 henkilölle
wc-tilat/henkilökunta 2 3 6 2 2 4
(henk.kunnan taukotila 1 15 15 )siirretty talon yhteisiin tiloihin

jätekylmiö 1 12 12 riskijäte, jäähdytetty tila
jätehuone 1 12 12 1 30 30
yhteensä 142 121

103 (ilman sos.- ja taukotiloja)

Sivu 5
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TARVESELVITYS HANKESUUNNITELMA

TILAOHJELMA LKM hym2 hym2 LKM hym2 hym2 Huom!
yht. yht.

TEKNISET TILAT

Muuntamo 1 25 25 kellarissa
Sähköpääkeskus 1 36 36 kellarissa
Varavoiman pääkeskus 1 13 13 kellarissa
Varavoimakonehuone 1 22 22 kellarissa, huomioitava pakoputkipiippu
Nousukeskus 1 1,5 1,5 kellarissa
Talojakomo 1 2 2 kellarissa
Telelaitetila 1 8 8 kellarissa
Turvalaitetila 1 8 8 kellarissa
Ryhmäkeskus 14 1 14 1 kpl / kellari, 3 kpl / krs
ATK-kerrosjakomo 8 2 16 2 kpl / krs
Sähkökomerot / varavoima 8 0,6 4,8 2 kpl / krs
Telekuilu 8 0,2 1,6 2 kpl / krs

Lämmönjakohuone 1 20 20
Sprinklerhuone 1 15 15
Ilmanvaihtokonehuone / pysäköinti 2 42 84
Ilmanvaihtokonehuoneet vesikatolla 1 490 490
yhteensä 760,9

YHTEENVETO

terveysasema 2311 2 133
laboratorio 688 602
hammashuolto 467 423
kotihoito 279 263
psykiatrian päiväsairaala 223 253
yhteiset tilat 332
kiinteistönhoito 142 121
yhteensä 4 110 4 127

kokonaislaajuustavoite 6 800 7 429 e-luku=1,8 (lisäksi pysäköintitilat)

Sivu 6
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