Investoimme
ihmisten elämään

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays uudistuu

Aikuispsykiatria

– elämän tähden

E-rakennus
D-rakennus

Sairaudet koskettavat meistä jokaista joskus – joko suoraan tai läheisten kautta. Me Taysissa uudistamme toimintaamme, jotta voimme taata nykyaikaiset terveyspalvelut jatkossakin. Rakennamme sairaalaympäristön, jossa viihtyvät sekä potilaat ja heidän läheisensä
että henkilökunta. Samalla parannamme potilasturvallisuutta, helpotamme asiointia sekä
ihmisten ja tavaroiden liikkumista.
Uudistuksen keskeisenä periaatteena on, että tiettyjen sairauksien tai vammojen potilaat
hoidetaan yhdessä yksikössä aina hoitoon tulosta kotiutukseen saakka. Uudistuksen jälkeen
läheisten on helpompi osallistua hoitoon ja avohoidon mahdollisuudet paranevat.
Taysin uudistamisohjelma käynnistyi 2010 ja jatkuu vaiheittain tulevanakin vuosikymmenenä. Uudistaminen kattaa sekä uudisrakennuksia että vanhojen rakennusten kunnostusta.
Uudistusta on suunniteltu sairaalarakentamisen ammattilaisten, henkilökunnan, palvelujen
käyttäjien ja potilasjärjestöjen yhteistyönä.

O-rakennus

N-rakennus
F-rakennus
L-rakennus

Toivotamme tervetulleiksi kaikki hyvää hoitoa kaipaavat kotipaikkakunnasta riippumatta.
Isto Nordback,
projektin johtaja, kehitysjohtaja
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Lisää
uudistamiskohteita
tulossa 2020luvulla.
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OE
Uusia tiloja jo käytössä
Pohjois-Euroopan ainoa vainajia hyödyntävä Kirurgian koulutuskeskus aloitti O-rakennuksessa 2013. Munuaispotilaiden diagnosointi ja hoito keskitettiin E-rakennuksen munuaiskeskukseen vuonna 2015. Uudistuneella infektioyksiköllä on E-rakennuksessa modernit ja käytännölliset poliklinikka- ja
osastotilat vakavien infektioiden hoitoon. Samalla erittäin tarkkaa eristystä
vaativille potilaille saatiin entistäkin paremmat tilat.

O-rakennus
kirurgian
koulutuskeskus
ja vainajatoiminta
Käyttöönotto: 2013
Pinta-ala: 5 000 m2
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E-rakennus
munuaistaudit
ja infektiosairaudet
Käyttöönotto: 2015
Pinta-ala: 8 000 m2

Tays
Sydänsairaala

N

Tays Sydänsairaala avattiin 2018. Siellä
hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat kardiologista tai sydän- ja rintaelinkirurgista
hoitoa. Huipputasoinen hoito houkuttelee potilaita ympäri Suomea.

N-rakennus
yli 16-vuotiaiden
sydänsairauksien
tutkimus ja hoito

Käyttöönotto: kevät 2018
Pinta-ala: 14 000 m2
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D
Suomen
ensimmäinen
henkilöasiakkaille
suunnattu
apteekki

Uudesta pääaulasta
on helppo kulku
sairaalaan
Uudesta pääaulasta voi jatkaa sisäkautta muihin sairaalan yksiköihin.
Sairaalakäynnin yhteydessä voit hoitaa apteekkiasiat, hankkia kukat,
nauttia kahvion ja kioskin palveluista tai vaikkapa käydä kampaamossa. Kohtaamispaikassa saat tukea potilasjärjestöiltä. Lasikattoinen
lounge tarjoaa vierailijoille valoisan oleskelupaikan.

D-rakennus

pääaula, raskaana olevien, synnyttäjien ja vastasyntyneiden
hoito sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet, verisuonikirurgia,
toimenpideradiologia ja välinehuolto
Käyttöönotto: 2019–2020
Pinta-ala: 37 000 m2, 9 kerrosta, katolla helikopterin laskeutumisalusta

Syntymäpaikkaan sijoittuu synnyttämiseen liittyvät palvelut: mm. synnytyshuoneet, kaksi
leikkaussalia, vastasyntyneiden elvytyshuone ja
tarkkailuhuoneita. Vauvaperhe saa pysyä yhdessä kaikkien tutkimusten ja hoitojen ajan. Tehohoidon yhden vauvan huoneissa voidaan tehdä
kaikki vastasyntyneen tehohoidossa tarvittavat
hoitotoimenpiteet, eikä vauvaa tarvitse liikutella
paikasta toiseen.

D
Kohtaamispaikassa
potilasjärjestöt
tarjoavat
tukeaan

D-rakennuksesta saa uudet tilat myös verisuonikirurgian ja toimenpideradiologian yhdistävä
kaikkia erikoisaloja palveleva yksikkö. Monet
aiemmin leikkaushoitoa vaatineet sairaudet
hoidetaan suonensisäisillä toimenpiteillä huipputeknologian avulla. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä tapaturmien hoito keskitetään
moderneihin, toiminnan ehdoilla toteutettuihin
tiloihin. Osa leikkauksista tehdään avarissa latosaleissa, joissa eri leikkaustiimien henkilöstö voi
helposti tukea toisiaan.
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L

Lasten ja
nuorten sairaalassa
huomioidaan koko perhe
Lapsiperheiden asiointi sujuu entistä paremmin, kun lasten ja nuorten somaattinen ja psykiatrinen hoito keskitetään L-rakennukseen.
Lapsipotilaan kokonaisvaltainen hoito helpottuu, ja lapsen on turvallista tulla tuttuun
paikkaan. Lapsen sairastuessa tukea tarvitsee
koko perhe, ja siksi myös perheenjäsenet on
huomioitu tilasuunnittelussa. Sairaala-arjen
keskeltä on jopa mahdollista poiketa Suomen ensimmäiseen sairaalahuvipuistoon.

L-rakennus
Suomen
ensimmäinen
sairaalahuvipuisto
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lastentaudit
ja -kirurgia,
lastenpsykiatria,
nuorisopsykiatria

Perheenjäsenelle
laivasänky
lapsipotilaan
vieressä

Saapuminen
selkeytyy
Sairaalaan saapuminen helpottuu. Pysäköintihalliin mahtuu yli 400 autoa, ja sieltä pääsee
sisäkautta sekä pääaulaan että Tays Sydänsairaalaan. Osa pysäköintihallista on otettu käyttöön jo keväällä 2018. Vuonna 2021 avattavalle
raitiotieliikenteelle on suunniteltu kaksi pysäkkiä
Taysin alueelle.

Pysäköintihalli
Autopaikkoja: yli 400
Käyttöönotto: Otettu osin käyttöön 2018,
kokonaisuudessaan käytössä 2019
Sisäänkäynti: Kuntokadulta

Käyttöönotto: 2019
Pinta-ala: 19 000 m2
9

F

Palveluja
keskitetään
Vuonna 2020 valmistuvaan F-rakennukseen sijoittuvat
kliininen isotooppilääketiede ja hematologia. Uudet tilat mahdollistavat uusien kuvauslaitteiden asentamisen
ja mm. PET-kuvauksia voidaan tehdä aiempaa enemmän.
Verisairauksia voidaan hoitaa keskitetysti yhdessä paikassa. Vuodepaikkoja ei tarvita lisää, sillä hoitomenetelmien
ja etäpalvelujen kehittyessä potilaat pärjäävät yhä useammin poliklinikkakäynneillä.

F-rakennus

kliininen isotooppilääketiede
ja hematologia
Käyttöönotto: syksy 2020
Pinta-ala: 9 000 m2
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Aikuispsykiatria
Aikuispsykiatrialle rakennetaan uudet tilat Tays
Keskussairaalan alueelle, lähelle Kaupin metsää.
Rakennus tukee eri osastojen yhteistyötä ja asiakkaan on helpompi asioida myös muissa Taysin
yksiköissä. Tiloihin tulee 180 potilashuonetta, ja
lähes kaikki ovat yhden hengen huoneita. Uudet
tilat on tavoitteena saada käyttöön vuonna 2023.

Terapiarakennus
kehitysvammahuoltoon
Kehitysvammahuolto saa uuden terapiarakennuksen Pitkäniemeen keväällä 2020. Tiloihin
tulee mm. terapia-allas ja kuntoutustiloja.
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Tervetuloa
viiden tähden
yliopistosairaalaan!
• Tays Keskussairaala
• Tays Hatanpää
• Tays Pitkäniemi
• Tays Sastamala
• Tays Valkeakoski

Löydät meidät myös Youtubesta,
Twitteristä, Facebookista,
Instagramista ja LinkedInistä.

www.tays.fi/uudistamisohjelma

