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TYÖMAA

Mielen ja 
kuntoutuksen talo, 
Mikkeli
� Rakennuttaja: Etelä-
Savon sosiaali- ja terveys-
palvelujen kuntayhtymä
Essote
� Pääurakoitsija: Työyh-
teenliittymä Mielentalo

(Maarakennus Suutarinen
ja SBS Betoni)
� Hankkeen kustannuk-
set: runsaat 41,2 miljoo-
naa euroa
� Pääurakan aikataulu:
joulukuu 2020 – joulukuu
2022
� Lvi-urakoitsija: STT
Suomen Talotekniikka 

� Sähköurakoitsija: Sen-
sio 
� Rakennusautomaatio-
urakoitsija: Fidelix 
� Sprinkler-urakoitsija:
Paloff Sammutusjärjestel-
mät 
� Arkkitehti- ja pääsuun-
nittelu: Työyhteenliittymä
Raami Arkkitehdit ja

Arkkitehdit Kontukoski 
� Rakennesuunnittelu:
Afry Finland 
� Geotekninen suunnitte-
lu: Ramboll Finland 
� Sähkösuunnittelu:
Rejlers 
� Lvia-suunnittelu: Rej-
lers

FAKTA

E
telä-Savon so-
siaali- ja ter-
veyspalvelujen
kuntayhtymä
Essote raken-
nuttaa Mielen ja

kuntoutuksen taloon tilat,
joiden valmistuttua kaikki
Essoten sairaalapalvelut si-
jaitsevat Mikkelin keskustas-
sa.

Taloon tulevat tilat Essoten

mielenterveys- ja päihdepal-
veluiden avo- ja osastopalve-
luille, vaativalle neurologi-
selle ja ortopediselle kuntou-
tusosastolle, sairaalassa ta-
pahtuvalle ala- ja yläkoulu-
opetukselle, lastenpsykiat-
rian päiväosastolle sekä
palliatiiviselle keskukselle.

Pääurakka käynnistyi jou-
lukuussa 2020 ja jatkuu kah-
den vuoden ajan. 

Pääurakoitsijana toimii
Työyhteenliittymä Mielenta-

lo, jonka muodostavat Maa-
rakennus Suutarinen ja SBS
Betoni. Pääurakka muodos-
taa noin puolet koko projek-
tin kustannuksista. Loppu
koostuu sivu-urakoista,
suunnittelusta ja tilaajan
hankinnoista, kuten sairaala-
laitteista, irtaimistosta ja tai-
teesta.

KOLMESSA LOHKOSSA toteu-
tettava, yhdestä maanalaises-
ta ja neljästä maanpäällisestä

kerroksesta koostuva raken-
nus on nyt edennyt vaihee-
seen, jossa paikallavalura-
kenteisena toteutettavan kel-
larikerroksen runko on työn
alla. 

Pohjakerroksesta ylöspäin
runko jatkuu betonielement-
tirakenteisena, kun taas jul-
kisivut ovat osin puuele-
menttirakenteisia ja sairaala-
kerrosten päälle sijoitettavan
iv-konehuoneen runko teräs-
tä.

Ennen tammikuun jälkim-
mäisellä puoliskolla käynnis-
tyneitä elementtiasennuksia
tontille piti saada mahtu-
maan torninosturi. Koska
pohjamaa on vanhaa Sai-
maan pohjaa, torninosturin
perustukset piti paaluttaa yli
kymmenen metrin syvyy-
teen.

”Tähän valittiin teräsputki-
paalut, koska niiden asenta-
misesta ei aiheudu liikaa täri-
nää viereisiin sairaalaraken-

nuksiin”, työmaan rakennus-
tekninen valvoja Pasi Piispa
Sitowisestä kertoo.

OMALLA kalustollaan niin
kaivutyöt kuin myös kulje-
tukset hoitavan Työyhteen-
liittymä Mielentalon työpääl-
likkö Markus Suutarinen
kertoo, että työmaa on urak-
kasummaltaan hänen tähän-
astisen uransa suurin. Vas-
taava työyhteenliittymä ura-
koi myös toukokuussa 2019

viereiselle tontille valmistu-
neen Essoten Perhetalon.

”Tässä kohteessa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota lo-
gistiikan täsmällisyyteen: be-
tonielementtien ja muiden
rakenneosien tulee saapua
työmaalle puolen tunnin
tarkkuudella. Pitkiä liittopi-
lareita tai pääkannattajina
toimivia WQ-palkkeja ei juu-
rikaan voi varastoida työ-
maalla”, hän korostaa.

Rakennuksen runko tulee
olla laaditun aikataulun mu-
kaisesti valmis elokuuhun
mennessä. Jotta tähän pääs-
tään, työmaan vaiheistuksen
tulee onnistua. Sisävalmis-
tusvaiheessa työntekijävah-
vuus kasvaa yli sataan hen-

keen. Nyt työmaalla työsken-
telee noin 15 rakennusmiestä.

TALOTEKNIIKKATYÖT eivät
luonnollisestikaan ole vielä
alkaneet. Suunnitelmat ovat
kuitenkin valmiit, ja niiden
yhtenä erityispiirteenä on
turvallisuuden korostumi-
nen. 

Tämä johtuu käyttötarkoi-
tuksesta ja ilmenee esimer-
kiksi niin, että mitään asen-
nuksia ei toteuteta pinta-
asennuksina.

”Valituilla asennustavoilla
ja materiaaleilla pyritään var-
mistamaan tilojen käyttäjien
turvallisuus”, kohteen suun-
nittelukoordinaattori Emma
Pukkila Essotesta sanoo.

KULKU rakenteilla olevasta
Mielen ja kuntoutuksen ta-
losta muihin sairaalakam-
puksen rakennuksiin tapah-
tuu kadun ali tunnelia pitkin.
Jo maarakennusurakkavai-
heessa valmistunut tunneli
palvelee sekä rakennuksen
huolto- ja materiaaliliiken-
nettä että henkilöliikennettä
rakennuksen valmistumisen
jälkeen.

”Kaiken lisäksi liikennettä

voi tulla myös ilmasta, sillä
sairaalakampuksella on
parkkitalon katolle sijoitettu
helikopterikenttä. Jos sille
tulee hälytyskäyttöä, esimer-
kiksi nosturityöt keskeyte-
tään välittömästi”, Pasi Piispa
kertoo.

Työmaatoimisto sijoitet-
tiin tontin ulkopuolelle vuok-
rakiinteistöön. Tiloja on
mahdollista käyttää rakenta-
misen edetessä talotekniikan

esivalmistustöissä sekä va-
rastona. Aikataulu on Piis-
pan mukaan ”tiukka, mutta
realistinen”.

Tammikuun alussa niin ra-
kennuttaja kuin urakoitsija-
kin jännittivät, tuleeko tal-
vesta runsasluminen tai kyl-
mä tai molempia. 

Paikallavalut on joka ta-
pauksessa saatu tehtyä; yli 15
asteen pakkasessa valmisbe-
tonin pumppaus olisi pitänyt

pysäyttää. Nosturitöissä pak-
kasraja tulee sen sijaan eteen
vasta -25 asteessa.

Kuvat: Vesa Tompuri

Vesa Tompuri

”LIIKENNETTÄ VOI
TULLA MYÖS ILMAS-
TA, SILLÄ SAIRAALA-

KAMPUKSELLA ON
HELIKOPTERIKENTTÄ.
JOS SILLE TULEE HÄ-
LYTYSKÄYTTÖÄ, ESI-
MERKIKSI NOSTURI-

TYÖT KESKEYTETÄÄN
VÄLITTÖMÄSTI.”
Pasi Piispa, Sitowise

Vanhan Saimaan pohjalle
Logistiikka on suunniteltava erityisellä huolella Mielen ja kuntoutuksen talon työmaalla Mikkelissä. Ahtaan ja
heikosti kantavan tontin välittömässä läheisyydessä on junarata, kaupungin vilkasliikenteisin katu ja sairaala. 

Työmaan välittömässä lähei-
syydessä on vilkkaan liiken-
teen lisäksi asutusta.

Toni Virtanen (vas.) ja Arttu Karppi mittaavat nosturiperustusten paalujen paikkoja.

Maanpaineseinä vaatii tiheän raudoituksen.

Pääurakan töitä on tehty joulukuusta lähtien.

Logistiikka tontilla on vaativaa.

Vinkkaa kiinnostavasta
työmaasta: seppo.molsa
@sanoma.com
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