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Viihtyisä Perhetalo edistämässä asiakkaiden ja 
henkilöstön hyvinvointia
Mikkelin keskussairaalan Perhetalo on osa Etelä-Savon 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän uudistamis- 
ja rakentamishanketta. ESPER-hankkeessa peruspalve-
lujen ja erityispalvelujen yhdistäminen ja uusien toimint-
amallien käyttöönotto on ollut suunnittelutyön perusta. 
Uusilla tiloilla halutaan mahdollistaa uudella tavalla 
tekeminen – luoda uusi palvelujärjestelmä koko alueen 
väestön hyväksi. Uudistamisen keskeiset tavoitteet ovat 
asiakkaiden ja potilaiden saama parempi ja sujuvampi 
palvelu, viihtyisä työympäristö henkilöstölle ja SOTE-kus-
tannusten hallinta. 

Perhetalo on osa maakunnallista perhekeskusten verkos-
toa. Perhetalossa sijaitsevat lastentautien,  naistentautien, 
lasten neurologian, lasten psykiatrian, lastensuojelun ja 
neuvolatoiminnan  vastaanottopalvelut sekä perhetyö 
ja näihin liittyvät terapiapalvelut. Avopalvelujen lisäksi 
Perhetalossa on lastentautien osasto, synnytysosasto ja 
vauvateho. Perhekeskuksen toimintamallissa edistetään 
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, painotetaan 

ennaltaehkäisevää tukea sekä ehkäistään syrjäytymistä. 
Arkkitehdit Kontukoski Oy yhdessä Raami Arkkitehdit 
Oy:n kanssa ovat vastanneet hankkeen arkkitehti- ja 
pääsuunnittelusta. 

Budjetiltaan n. 27 miljoonan euron Perhetalon toimin-
nassa on tavoitteena hillitä muutoin SOTE-palveluissa 
tapahtuvaa kustannusten nousua. Vanhoista tiloista on 
luovuttu ja uusista tehty yhteiskäyttöisiä ja tiiviitä tiloja. 
Työntekijät ovat osallistuneet tiiviisti tilojen suunnitteluun 
ja tutustuneet niihin ennakkoon 3-D ympäristössä VR-
lasien avulla. Ennen käyttöönottoa myös perheet pää-
sivät testaamaan palvelutarjontaa.

Panostuksia viihtymiseen ja hyvinvointiin 
Perhetaloon on hankittu prosenttiperiaatteen mukaan 
paikallisilta taiteilijoilta teoksia. Suurin yksittäinen 
taideteos on toteutettu Perhetalon lasiselle julkisivulle. 
Rakennuksen julkisivu kuvaa Perhetalon paikalta pois 
kaadetun suojellun koivupuiston



elämää. Koivupuisto-nimisen taideteoksen on suunnitellut 
hirvensalmelainen taiteilija Lauri Nykopp. 

Koivupuiston tavoitteena on luoda asiakkaille hyvää 
mieltä, turvaa ja positiivisia ajatuksia, jotta sairaalaan ja 
palveluihin tuleminen ei pelottaisi. Koivupuiston pohjois-
sivulla voi nähdä yhdellä silmäyksellä koko vuoden kier-
ron, ja sen, kuinka koivut muuttuvat lehdettömistä vihreiksi 
ja edelleen keltaisiksi.  Ulkopuolelta katsottuna näkyy 
koko talon kokoinen taideteos ja sisältä katsottuna joka-
inen ikkuna rajaa oman taideteoksen.

Taide edistää henkilöstön ja asiakkaiden viihtymistä 
sekä hyvinvointia. Näin tekevät myös käytännölliset sekä 
turvalliset tuotteet ja ratkaisut, joita on käytetty Perheta-
lossa. Lattioille valittu nora® -kumipäällyste on pysyvästi 
elastinen materiaali, minkä takia kumipäällysteen päällä 
liikkuessa selkä ja jalat rasittuvat huomattavasti vähem-
män kuin kovien päällysteiden päällä. Kitkainen kumi-
päällyste tuo myös askelvarmuutta liikkumiseen, jolloin 
käyttö on miellyttävää ja turvallista. M1-luokitellut nora® 
-päällysteet ovat tutkitusti vähäpäästöisiä ja edesautta-
vat osaltaan hyvää sisäilmaa. 

Hillitty äänimaisema ja staattisen sähkön 
hallintaa  
Sairaalan kaikissa tiloissa tarvitaan hyvää akustiikan 
hallintaa. Perhetalon mm. synnytys-, perhe-, hoito- ja 

tehohoitohuoneissa sekä käytävillä ja seinäsuojina 
käytetyt nora® -kumipäällysteet ovat erinomainen valin-
ta. Kovilla pinnoilla ääni kaikuu muodostaen häiritsevää 
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taustamelua.  Pysyvästi elastiset nora® -lattiapäällysteet 
vaimentavat lattiatasossa syntyvää ääntä sekä luovat 
sairaalaan hiljaisen ja rauhallisen ympäristön. Hyvin 
akustoiduissa tiloissa voidaan keskittyä olennaiseen, ei 
vain äänen hallintaan.

nora® -kumipäällysteiden valikoimassa on staattista 
sähköä johtavia ja poistavia tuotteita, mitkä vastaavat 
uuden standardin SFS-EN IEC 61340-6-1 (Tervey-
denhuollon staattisen sähkön hallinta, tilojen yleiset 
vaatimukset) vaatimuksiin. Staattisen sähkön hallinta 
tarkoittaa pääasiassa ihmisiin syntyneiden sähköisten 

varausten hallittua johtamista ilman, että ne aiheuttavat 
haitallisia sähköpurkauksia tai kipinöintiä, ja johtaa 
esim. laitevaurioihin tai –häiriöihin. Perhetalossa mm. 
tehohoitohuoneissa on sähköä johtavat ed-päällysteet 
turvaamaan ei ainoastaan laitteita vaan myös asiakkai-
ta ja henkilökuntaa.  

Vaikka eri nora® -tuotteissa voi olla erilaisista toiminnal-
lisista ominaisuuksista, kaikkien nora® -päällysteiden hu-
olto on yhtä helppoa ja vaivatonta. Eri erillistä vahaus-
ta, pelkkä laikka ja vesi riittää, jopa ilman pesuaineita. 
Tuotteet kestävät käytössä kymmeniä vuosia ja ovat 
mahdollisia uudistaa nora® -timanttilaikkojen avulla.


