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Puijon sairaalan uudistustyön perusajatuksena 
ovat selkeät ja rauhalliset julkiset tilat. Suunnit-
telun peruselementtejä ovat valoisuus, kuulas 
värimaailma, näkymät ulkotilaan ja toteutuk-
sen välineitä läpikuultavat kankaat, muuntuvat 
lasiseinät sekä hyvä akustiikka. Erilaiset ja  eri 
kokoiset tilat lisäävät viihtyisyyttä ja helpottavat 
liikkumista sairaalan tiloissa, joista muodostuu 
tunnistettavia ”paikkoja” ja ”taipaleita”.

Uusi Syke-katos johdattaa tulijan kohti 
uutta pääsisäänkäyntiä. Katoksen ja raken-
nuksen väliin sijoittuu viihtyisä sisääntulopiha 
istutuksineen. Avara pääaula kahviloineen ja 
myymälöineen kutsuu viihtymään.

Valoisat ja väljät muodoiltaan pehmeät tilat 
edistävät ja edustavat terveyttä ja hyvinvointia. 
Punaiset viiluseinät ja kalusteet, hopeiset verhot 
ja kimalle lattioissa luovat lämpöä ja antavat 
ilmettä. Julkiset tilat avautuvat lasiseinäisinä 
Puutarhan ja Sisääntulopihan suuntaan tuoden 
luonnon osaksi sisustusta. Näin kuvaavat 
suunnittelijat tavoitteitaan ja suunnitelmaansa.

Enemmän kuin pelkät portaat
Sairaalan aulan vanhat liukuportaat olivat 
olleet jo pitkään epäkunnossa. Niiden tilalle 
suunniteltiin portaat, joiden suunnittelijat 
halusivat olevan ’Enemmän kuin pelkät por-
taat”. Tavoite on toteutunut: betoniportaat ovat 
sekä kauniin veistokselliset että toimivat myös 
terveysnäkökulmasta. Onhan portaita nouse-
minen terveyden kannalta parempi tapa kuin 
hissin käyttäminen. 

Portaat ovat myös helposti lähestyttävä, 
luonteva aulan tapaamis- ja kohtaamispaikka, 
jonka alaosan istuimille voi myös istahtaa.

Arkkitehti Heikki Lamusuo ja taiteilija Jaana 
Partanen saivat portaiden muodon idean olles-
saan Malesian hiekkarannalla avaran taivaan 
alla, missä portaat luonnosteltiin.

Betonin työstäminen oli parille tuttu asia jo 
ennestään: he olivat testanneet ja työstäneet 
betonia tehdessään Minnanlantti -taideteosta 
asuinkerrostalon eteisaulan betoniseinään.

Sairaalan portaiden betonipinnan työsti 
Pertti Hämäläinen Rakennusliike Kuoma Oy:stä 
suunnittelijoiden toivomaan struktuurin. Fyysi-
nen kahden viikon työstö näkyy betonipinnassa 
uniikkina, yhden ihmisen kädenjälkenä.

Työstetty betonipinta viimeisteltiin hopea-
maalilla, joka heijastaa muokatun pinnan 
rakennetta.

Sairaalan aulaan veistoksellinen 
betoniportaikko

Kuopion yliopistollisen sairaalan KYSn Puijon sairaalan aulati-
lojen ja näytteenoton uudistamisesta järjestettiin kutsukilpailu 
vuonna 2008. Kilpailun voitti arkkitehtuuri-, taide- ja muotoilu-
studio Partanen & Lamusuo Partnership. Suunnitelman mukaan 
uudistetut tilat valmistuivat ja otettiin käyttöön toukokuussa 
2013. Tilan katseenvangitsija on veistoksellinen betoniportaikko.

1 Minnanlantti-taideteos on työstetty kaivertamalla 

olemassa olevaan betoniseinään. Pintaa on korostettu 

kultaisella värillä.

2 Betoniset portaat valmistusvaiheessa.

3 Valmiit portaat viimeisteltiin hopeamaalilla.

4 Valmis aulatila on avara ja valoisa. 

KYS pääaula-alueen ja näytteenoton 
uudistus, Kuopio
Valmistumisvuosi: 2013
Peruskorjaus ja laajennus: 3 589 kem2, 11 654 m3

Tilaaja: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Avustava suunnittelu: Taru Paavilainen, Siiri 
Murtola, Emiilia Kosonen, Olli Parviainen
Taiteellinen konseptointi: Jaana Partanen 

Pääsuunnittelija: Heikki Lamusuo

Betonin toimitus
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