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Medisiina D -uudisrakennus valmistui Turun Kupittaalle 
keväällä 2018. Sen on rakennuttanut Suomen Yliopisto-
kiinteistöt Oy, pääsuunnittelija oli Janne Helin 
Schauman Arkkitehdit Oy:stä ja rakentamisesta vastasi 
projektinjohtourakkana NCC Finland Oy.

SYNERGIAETUJA SAIRAANHOIDON TOIMIJOILLE
Medisiina D on monikäyttäjärakennus, joka palvelee 
useiden eri toimijoiden tarpeita. Rakennuksen pää-
käyttäjät ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
(VSSHP), Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. 
Ravintolapalveluista vastaa Sodexo. 

Monikäyttäjärakennus 
loistopaikalla Turussa

Medisiina D numeroina

Suunnittelun aloitus 2013
Valmistuminen 2018

Koko 26 038 brm²
Työpaikka noin 600 henkilölle

Opiskelupaikka noin 1 500 opiskelijalle
BREEAM-ympäristösertifioitu tasolla ”Very Good”

Osoite: Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku

Rakennuksen sijainti lääketieteellisellä kampuksella 
ja VSSHP:n sairaaloiden välittömässä läheisyydessä 
auttaa kokoamaan sairaanhoidon toimijat yhteen, mikä 
luo pohjan synergiaeduille ja luontevalle yhteistyölle. 
Tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja joustaviksi, 
joten toimijoiden erilaiset tarpeet tulevat huomioiduiksi 
ja käyttöaste pysyy korkeana.

TOIMINTAA KAHDEKSASSA KERROKSESSA
Rakennuksessa on kahdeksan varsinaista kerrosta 
sekä maanalainen talotekniikka- ja kellarikerros. 
Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu luentosaleja, 
ryhmätyötiloja, liiketiloja ja Flavoria-lounasravintola. 
Toisessa kerroksessa on opetuslaboratorioita ja 
hammashoidon opetusyksikkö. Kerroksissa 3–8 on  
eri yksiköiden laboratorio- ja toimistotiloja. 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on yliopistojen ja valtion omistama 
valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää kiinteistöjä 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevilla korkeakoulukampuksilla. 
Resurssiviisaus, kestävä kehitys ja synergian löytäminen ohjaavat 
vahvasti toimintaa.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
PL 310, 33101 Tampere

Puh. 0207 424 101 (vaihde)
info@sykoy.fi 
www.sykoy.fi 
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Medisiina D mahdollistaa toimimisen 
uudella tavalla, tutkien ja kehittäen, 
kohti terveellisempää tulevaisuutta!

Joulukuussa 2012 käynnistimme Turun Kupittaalla 
lääketieteen kampuksen alueella selvityksen uusien 
potentiaalisten rakennuspaikkojen löytämiseksi. 
Tunnistimme paikan, joka on aivan syntyvän uuden 
sairaala-alueen sydämessä: Medisiina A–C-raken-
nusten takana, tulevan uuden sairaalan kyljessä ja 
lähellä Kupittaan asemaa. 

Tiedossamme oli myös, että VSSHP:n, Turun yliopiston 
ja ammattikorkeakoulun yhteisenä tavoitteena oli 
uuden, yhteiskäyttöisen rakennuksen rakentaminen. 
Aloimme miettiä, voisiko tähän yhteyteen rakentaa 
kiinteistön, joka toimisi nivelrakennuksena lääketieteen 
opetuksen ja sairaalan välissä sekä yhdistäisi niiden 
toimintoja. Neuvottelut käynnistettiin, ja kesällä 2013 
alkoi suunnittelu.

KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ JA YHTEISTYÖTÄ
Medisiina D on hieno esimerkki resurssiviisaasta 
rakennuksesta. Kaikilla kolmella toimijalla on omia 
tiloja ja niiden lisäksi yhteiskäytössä esimerkiksi 
info-, ravintola-, koulutus-, opetus- ja kokoustilat sekä 
osa laboratoriotiloista. Välinehuoltoon liittyvät tilat 
on keskitetty yhteen yksikköön aikaisemmista 15 

Monien mahdollisuuksien 
Medisiina D

toimipisteestä. Yhteiskäyttöisyys pienentää tilan-
tarvetta ja resursseja sekä tuo kustannussäästöjä. 
Medisiina D tarjoaa oppimisen ja uudenlaisen 
ajattelun mahdollisuuksia muillekin kuin pää-
asiallisille käyttäjäryhmilleen. Rakennus yhdistää 
terveydenhoidon toimijoita ja mahdollistaa aivan 
uudenlaisen yhteistyön. Näen, että tulevaisuudessa 
Medisiina D vastaa julkisen ja yksityisen sektorin 
tarpeisiin ja antaa aivan uudenlaisen lähtökohdan koko 
lääketieteen kehittämiselle Turun lääketieteellisessä 
tiedekunnassa. 

AVOIN KAIKILLE
Medisiina D edustaa ”kampus osana kaupunkia”-
ajattelua parhaimmillaan. Haluamme kehittää 
vetovoimaisia kampuksia ja luoda mahdollisuuksia 
alueelliselle kasvulle yhdistämällä tieteen ja 
tutkimuksen sekä elinkeinoelämän ja eläväisen 
kaupungin. Yliopistokampukset ovat avoimia muillekin 
kuin opiskelijoille ja tieteentekijöille – niihin kuka 
tahansa on tervetullut. Oppiminen ei tapahdu vain 
luennoilla vaan normaalissa vuorovaikutuksessa  
osana arkea. 

Juha Uotila
Johtaja, kampuskehitys ja markkinointi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
”

”
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Medisiina D:n lääketieteellinen ympäristö on vaativa.  
Kiinteistön rakentaminen ja siitä saatavat käyttäjäkokemukset 

ovat tuoneet ja tuovat meille paljon tärkeää tietoa, 
jota hyödynnämme uusien rakennusten suunnittelussa. 

Luontevia 
kohtaamisia
Medisiina D tarjoaa käyttäjilleen erinomaiset 
mahdollisuudet verkostoitumiseen. Siellä kohtaamiset 
ovat luontevia; aulatiloihin kuka tahansa voi tulla 
vaikkapa lounastamaan ja samalla tapaamaan 
terveydenhuollon toimijoita ja hakemaan uusinta 
tietoa. Kyseessä on kaikille avoin ympäristö, jonne on 
helppo tulla vaikka vain nopeasti piipahtamaan.

VUOROVAIKUTUS MAHDOLLISTAA KEHITYKSEN
Monikäyttäjärakennusten suosio on vahvassa 
kasvussa, ja niihin myös me Suomen Yliopisto-
kiinteistöt Oy:llä keskitymme. Monipuoliset ja useita 
käyttäjäryhmiä palvelevat tilat, joissa yhdessä 
tekeminen on helppoa, ovat haluttuja, koska ne tuovat 
käyttäjilleen etuja. Yksi suurimmista hyödyistä tulee 
kanssakäymisestä, joka yhteisissä tiloissa toteutuu 
kuin huomaamatta. 

Medisiina D:ssä yhtäältä opetus ja työelämä ja 
toisaalta tutkimus- ja kehityspuoli sekä operatiivinen 
toiminta ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa.  
Kun saman alan eri toimijat keskustelevat keskenään, 
kehitystä tapahtuu väistämättä. Vakiintuneet prosessit 
voivat suoraviivaistua tai jopa muokkaantua kokonaan 
uusiksi.

Samuel Koivisto
Asiakkuus- ja palvelujohtaja

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
”

”
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Medisiina D oli äärimmäisen mielenkiintoinen, vaativa 
ja haastava hanke, joka vaati meiltä arkkitehdeiltä 
erinomaista tiimityötä – keskimäärin hankkeen parissa 
ahersi kymmenen suunnittelijaamme. Medisiina 
D on esimerkki korkeasta arkkitehtisuunnittelun 
osaamistasosta ja työskentelytavasta, jossa 
työryhmän jokaisen jäsenen erityisosaaminen on 
kyetty hyödyntämään täysimääräisesti. 

RAKENNUSPAIKKA – HAASTE JA MAHDOLLISUUS
Medisiina D:stä tekee erityisen ennen kaikkea 
sen sijainti. Paikka Kupittaan lääketieteellisellä 
kampuksella sairaala-alueen vanhojen, osin suojeltujen 
rakennusten välissä oli sinänsä synergiaetua ajatellen 
erinomainen mutta aiheutti ahtaudellaan runsaasti 
ylimääräistä työtä suunnitteluun. 

Lähtökohtana oli optimoida se rakennuksen muoto, 
joka on sovitettavissa haastavaan rakennuspaikkaan. 
Huomioitavia seikkoja oli useita, esimerkiksi 
ympäröivät maastonmuodot, tontin korkeuserot 
ja rakennettu lähiympäristö.  Alueella risteili 
tunneliverkosto, johon tuli liittää Medisiina D ja 
myöhemmin myös T3-sairaala. 

Korkeatasoista arkkitehtuuria

Medisiina D rakennettiin aivan junaradan läheisyyteen, 
mikä toi suunnitteluun omat lisähaasteensa. Radan 
jänniteverkon ja ohittavien junien aiheuttaman 
mahdollisen tärinän haittavaikutukset rakennukselle 
ja siellä suoritettaville toiminnoille tuli ehkäistä. 
Naapurustossa sijaitseva VSSHP:n helikopterikenttä 
tuli myös huomioida riskianalyysissä.

NÄYTTÄVÄÄ ARKKITEHTUURIA
Sijainti tiiviisti muiden rakennusten välissä aiheutti sen, 
että Medisiina D:n arkkitehtonisesti näyttävimmät osat 
löytyvät rakennuksen sisältä. Sisääntuloaula on korkea, 
ja sen seinissä on akustoiva kerrosrakenne, jonka 
pintaan on perforoitu ihmisen dna. Rakennuksen eri 
kerrokset on värikoodattu, ja väripaletti arkkitehtuurin 
ja tilasuunnittelun konseptissa pohjautuu lääketieteen 
eri aloihin ja sen ajalliseen kehitykseen.

TARKOIN KÄYTTÄJIEN TARPEISIIN
Medisiina D on malliesimerkki käyttäjien tarpeisiin 
räätälöidystä talosta. Kaikki käyttäjäryhmät ovat 
aktiivisesti olleet mukana suunnittelussa, ja jokainen 
ryhmä toi mukanaan toiveensa erityisvaatimuksista. 

Janne Helin
Arkkitehti SAFA, toimitusjohtaja
Schauman Arkkitehdit Oy
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Rakennus on kookas monikerroksinen talo, joka 
koostuu useista toimisto- ja laboratoriovyöhykkeistä. 
Kellariin sekä jalustaosan maantasokerrokseen ja 
toiseen kerrokseen sijoittuvat yleiset ja opetusta 
palvelevat auditorio, opetus-/kokoontumistilat sekä 
kookas valmistuskeittiö ravintolasaleineen.

Opetus- ja toimistotiloissa painottuu 
muuntojoustavuus – huoneita voidaan esimerkiksi 
jakaa ja muunnella muuttuvien tarpeiden mukaisesti. 
Laboratoriopuolella erityyppiset laboratoriot sijoittuvat 
eri kerroksiin, ja suunnittelussa on huomioitu niiden 
erilaiset toimintaprosessivaateet.

Medisiina D kokoaa saman alan toimijat samoihin 
tiloihin vain putkipostin etäisyydelle toisistaan. 
Tämä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja 
monenlaiset synergiaedut. Myös tiloja voidaan käyttää 
tehokkaasti, mikä säästää kustannuksia.

Janne Helin
Arkkitehti SAFA, toimitusjohtaja

Schauman Arkkitehdit Oy

”

Synergiarakennuksena Medisiina D on uniikkihanke ja tässä mittakaavassa ensimmäinen 
laatuaan sekä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle että Schauman Arkkitehdeille. 

Toisenlaisia suuria kohteita olemme toki suunnitelleet ennenkin, ja niistä kokemuksista 
on varmasti ollut hyötyä tämänkin hankkeen läpiviennissä.

”

Janne Helin
Arkkitehti SAFA, toimitusjohtaja
Schauman Arkkitehdit Oy
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Rakentajan näkökulmasta Medisiina D oli varsin 
mielenkiintoinen ja haastava kohde. Se oli todella iso 
projekti – käynnissä ollessaan NCC:n Suomen suurin 
talonrakennuskohde – ja toteutuksen kohteena ollut 
lääketieteellinen toimintaympäristö laboratoriotiloineen 
toi oman vaativuutensa. Myös rakennuspaikka oli 
haastava, sillä uudisrakennus oli saatava sovitettua 
ahtaaseen tilaan vanhan Medisiinan, sairaalan 
ja junaradan väliin ja Helsingintien välittömään 
läheisyyteen.

TOTEUTUS KAKSIVAIHEISENA  
PROJEKTINJOHTOURAKKANA
Medisiina D:tä suunniteltiin tarkoin käyttäjien tarpeiden 
mukaan, ja suunnittelu eli ja tarkentui koko projektin 
ajan. Hanke oli yhteistoimintaurakka, jossa tilaaja, 
käyttäjät, suunnittelijat ja rakentajat suunnittelivat ja 
tekivät päätökset yhdessä. Tämä ei ole se tavallisin 
malli, mutta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n hyväksi 
havaitsema tapa toimia.

Suuri ja vaativa 
rakennushanke
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Terveellisiä, toimivia ja 
turvallisia tiloja yli 500 

rakennuttamisen ja 
rakennesuunnittelun 
asiantuntijan voimin.

www.ains.fi

Medisiina D:ssä on luonnollisesti huomioitu kestävä kehitys.
Siitä osoituksena rakennus on saanut BREEAM-sertifikaatin tasolla ”Very Good”.

BREEAM on Euroopan laajin ympäristöluokitusjärjestelmä, jonka avulla rakennuksen
yhteenlaskettu ympäristövaikutus lasketaan ja arvioidaan.

NCC tuli mukaan rakennushankkeeseen hanke- 
suunnittelun valmistuttua, vuoden mittaisen yleis-
suunnitteluvaiheen alkaessa. Urakka toteutettiin 
kaksivaiheisena projektinjohtourakkana, jossa 
suunnitteluvaiheen jälkeen siirryttiin rakennus-
vaiheeseen.Vaikka hanke oli suuri, kaikki sujui 
pääosin hyvin, eikä merkittäviä ongelmia tai 
viivästyksiä päässyt syntymään.

ENSIMMÄINEN LAATUAAN
Medisiina D on monikäyttäjärakennus, joita 
rakennetaan nyt muutenkin paljon. On viisasta, kun 
tiloja ei tarvitse pitää tyhjillään ja mahdollisimman 
monet käyttäjäryhmät pääsevät hyötymään 
niistä. Esimerkiksi kouluja rakennetaan nykyään 
monikäyttäjärakennuksiksi, joissa mm. nuoriso-, 
päivähoito- ja terveydenhuoltotiloja on koulun kanssa 
samassa rakennuksessa. Tässä mittakaavassa 
Medisiina D on kuitenkin ainutlaatuinen rakennus, 
joka varmasti näyttää tulevaisuudessa tietä uusille 
vastaaville hankkeille.

Esa Lehmusvuori
Toimialajohtaja, Länsi-Suomi

NCC Building
”

”
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Medisiina D:hen siirtyvät TYKSin laboratoriotoimi-
alueen kaikkien neljän vastuualueen laboratorio-
toiminnat eli erikoiskemian, hematologian, kliinisen 
mikrobiologian, patologian ja genetiikan laboratoriot. 
Lisäksi uusiin tiloihin muuttavat Auria Biopankki, 
synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien 
seulontakeskus (Saske) ja näytelogistiikkakeskus. 
Ainoastaan automaatio- ja päivystyslaboratorio sekä 
verikeskus pysyvät nykyisissä, varsin nykyaikaisissa 
tiloissaan viereisessä T-sairaalassa.

SUUNNITELTU KÄYTTÄJIEN EHDOILLA
Medisiina D:n tiloja on suunniteltu erinomaisessa 
yhteistyössä, johon osallistui alusta alkaen iso joukko 
laboratorion edustajia. Kliininen laboratoriotoiminta 
asettaa suuria vaatimuksia tiloille ja niiden tekniikalle, 
ja toiveemme on kautta linjan otettu hyvin huomioon. 
Tilat on suunniteltu moderniin laboratoriotoimintaan, 
ja samojen laitteiden ja prosessien ympärille keskittyy 
moniammatillinen asiantuntijoiden joukko. 

LUONTEVAA VUOROVAIKUTUSTA
Medisiina D:ssä eri osaajat eri laboratorioaloilta ovat 
lähempänä toisiaan ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa. 
Näin myös koulutus ja kokoukset sujuvat 
tehokkaammin. Laboratorioprosesseja voidaan 
kehittää palvelemaan paremmin potilashoitoa 
parantamalla yhteistyötä silloin, kun samasta 
potilaasta on useita eri alojen näytteitä.

Laboratorio-
osaamisen keskus
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Yhteistyömme Turun yliopiston ja ammattikorkea-
koulun kanssa paranee entisestään. Esimerkiksi 
yliopiston kliinisen mikrobiologian, patologian ja 
genetiikan tilat ovat lähellä TYKSin vastaavia,  
ja opetustilat ovat samassa talossa. Ammattikorkea-
koulun bioanalytiikan koulutusohjelma ja yliopiston 
biotekniikan oppiaine sijoittuvat molemmat Medisiina 
D:hen, mikä mahdollistaa opetusyhteistyön ja yhteisen 
kehitystyön.

SUURIA ODOTUKSIA
Kaiken kaikkiaan odotamme uusilta tiloilta paljon. 
Jatkossa laboratoriotoimialueen henkilöstöä voidaan  
tukea paremmin toimenkuvien muutoksissa, ura-
toiveissa sekä henkilökohtaisessa kehittymisessä. 
Laboratoriotoimialue yhteisönä tiivistyy. 
 Laboratoriotoimialue aikoo menestyä myös jatkossa 
Sote- ja maakuntauudistusten tultua voimaan. 
Turussa on valtakunnallisesti merkittävää laboratorio-
osaamista, ja osallistumme myös kansainvälisesti 
merkittäviin yhteistyöverkostoihin. Edustavat tilat ja 
hyvät etäyhteydet ovat senkin vuoksi tarpeellisia.

Kari Pulkki
Laboratoriotoimialueen toimialuejohtaja

Turun yliopistollinen keskussairaala

Hanna Petäjä
Projektipäällikkö / Sairaalasuunnittelija

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

”

Uudet tilat tarjoavat hyvät mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen. Samoihin tiloihin yhdistyvät 
aiemmin hajallaan olleet laboratoriot, mikä mahdollistaa henkilöstön osaamisen hyödyntämisen, 

laitteiden tehokkaamman käytön sekä näyteprosessien nopeutumisen ja kehittämisen. Kaikki saapu-
vat näytteet tulevat yhteen paikkaan, josta ne jaetaan eteenpäin. Käytössämme ovat toimivat putki-

postiyhteydet eri puolille sairaalakompleksia sekä automaatio- ja päivystyslaboratorioon.
 

”

Laadukasta sähköteknistä suunnittelu-
palvelua vaativiin hankkeisiin

www.mattileppaoy.fi

gravicon.fi

Tietomallinnuksessa ja -johtamisessa mukana
koko kiinteistön elinkaaren ajan

Granlund
Hyvinvointia rakennetussa 

ympäristössä
Suunnittelu | Konsultointi | Ohjelmistot

Lue lisää: granlund.fi

Granlund_Suomen Yliopistokiinteistöt_90x45_v1.indd   1 22/03/18   14:53
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Medisiina D:n ravintolatilat ansaitsevat erityismaininnan.  
Flavoria ei ole mikään tavallinen ruokala vaan tulevaisuuden ruokamaailma,  
jossa Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden tutkimuskeskus ja  

Sodexo yhdessä tutkivat, millaiset tekijät vaikuttavat ihmisten ruokavalintoihin ja  
tarjoavat mahdollisuuden saada palautetta omasta syömisestä.

Medisiina D ja sitä suunnittelussa edeltänyt, lopulta 
toteuttamatta jäänyt, Micromedicum ovat olleet 
toivelistallamme Turun yliopistossa jo pitkään. 
Suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2004, mutta moni  
asia ehti mennä uusiksi ennen kuin Medisiina D 
lopulta sai muotonsa ensin suunnittelupöydällä 
ja nyt valmiina rakennuksena.

TOIMIVA KOKONAISUUS
Perusteellisen suunnittelun ansiosta tiesimme 
tarkalleen, mitä halusimme uudelta rakennukselta. 
Taloteknisistä syistä Medisiina D:ssä on erilliset 
laboratorio- ja toimistosiivet, mutta välimatkat ovat 
silti lyhyet ja siirtyminen siipien välillä joustavaa. 
Älykkäästi suunnitellut, monikäyttöiset tilat auttavat 
meitä tehostamaan tilankäyttöämme ja tiivistämään 
toimintaamme.

Lääketieteellisen tiedekunnan toiminnoista Medisiina 
D:hen siirtyvät mikrobiologia ja immunologia, virologia 
sekä patologia. Lisäksi siellä toimivat biopankki, 
yliopiston ja VSSHP:n yhteinen syöpäkeskus, 
biotekniikan keskus, liikuntalaboratorio ja kliinisen 
opetuksen simulaatiokeskus. Rakennuksessa on myös 
useita luentosaleja ja kurssityötiloja.

Perusteellisen 
suunnittelun tulos

MONIA SYNERGIAETUJA
Uusi rakennus mahdollistaa valtavat synergiaedut 
eri toimijoiden välillä, ja esimerkiksi yliopiston 
ja sairaanhoitopiirin keskenään samantyyppisiä 
laboratoriotoimintoja voidaan yhdistää saman katon 
alle. Myös yhteistyömme Turun ammattikorkeakoulun 
kanssa tiivistyy. Mitä vahvemmin terveydenhuollon 
ammattilaiset puhaltavat yhteen hiileen, sitä 
tehokkaampaa hoito on. Sote-uudistusten myötä 
tällainen ajattelumalli korostuu entisestään.

Korkeakoulumaailmassa nyt yleinen trendi on sitoa 
saman alan toimijat yhteen, mikä vahvistaa paitsi 
tutkimus- ja kehitystoimintaa myös koko talousaluetta. 
Medisiina D on hyvä ilmentymä tällaisesta ajattelusta. 
Kun ihmiset kokoontuvat yhteen, voi syntyä ennen-
näkemättömiä oivalluksia. Porukalla saadaan aikaan 
parempia tuloksia – ja ryhmässä toimiminen on myös 
hauskempaa. Emme voi tarpeeksi painottaa, miten 
tärkeitä tällaiset kohtaamiset ovat.

Pentti Huovinen
Dekaani, 

lääketieteellinen tiedekunta
Turun yliopisto

”

”

Pekka Hänninen
Varadekaani, 

lääketieteellinen tiedekunta
Turun yliopisto

Tiina Haarala
Projektipäällikkö, 

lääketieteellinen tiedekunta
Turun yliopisto
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Terveyskampus Turku -verkosto perustettiin vuonna 2015 edistämään  
tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, koulutustoimintaa sekä

yritys- ja innovaatiotoimintaa. Hieno verkosto on tähän asti 
toiminut pitkälti abstraktilla, ideologisella tasolla. 

Medisiina D:ssä yhteistyö konkretisoituu käsin kosketeltavaan muotoon.
 

Medisiina D:hen siirtyvät syksyllä 2018 Turun 
ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutus, 
bioanalytiikan koulutus, fysio- ja toimintaterapia-
koulutuksen liikuntalaboratorio sekä simulaatio-
oppimiskeskus.

Medisiina D tarjoaa opiskelijoille täysin uudenlaisia 
oppimisympäristöjä ja luontevan paikan kohtaamisille. 
Samoissa tiloissa työskentelee opiskelijoiden 
lisäksi muita alueen toimijoita ja tärkeitä 
yhteistyökumppaneita. Yhteisten asioiden äärellä 
toimiminen mahdollistaa oppimisen ja kehittymisen 
kaikille osapuolille.

TUKEE KAIKKIA AMK:N TEHTÄVIÄ
Opetuksen lisäksi ammattikorkeakoululla on muitakin 
tärkeitä perustehtäviä, kuten alueen kehittäminen sekä 
tutkimus- ja kehitystyö. Uudet tilat integroivat kaikki 
nämä tarpeet: ne toimivat oppimisympäristönä ja 
alueen yritysten ja organisaatioiden yhteistyöareenana 
sekä tukevat tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Medisiina D:ssä opiskelijoilla on käytössään huippu-
ympäristö. Esimerkiksi suun terveydenhuollon 

Huippuympäristö ja 
hyvä paikka kohtaamisille

osalta tilat ovat Suomen ehdotonta parhaimmistoa. 
Moderni ympäristö hyödyttää myös tutkimus- ja 
kehitystoimintaamme ja luo hyvät edellytykset 
kansainväliselle yhteistyölle ja näkyvyydelle. 
Suunnitteluun ovat osallistuneet monet merkittävät 
toimijat paitsi Turun alueelta myös kansalliselta 
tasolta. Esimerkiksi Olympiakomitea on ollut mukana 
suunnittelemassa liikuntalaboratoriota.

YHÄ PAREMPAA YHTEISTYÖTÄ
Uudet tilat mahdollistavat uudenlaisen yhteistyön 
monen eri kumppanin kanssa. Esimerkiksi liikunta-
laboratoriota käyttävät meidän väkemme ohella 
yliopisto ja TYKS sekä monet muut toimijat, 
kuten Paavo Nurmi -keskus ja Turun kaupungin 
liikuntapalvelut. 

Suunterveysosaamisen tiloissa toimivat sekä 
meidän suuhygienistiopiskelijamme että yliopiston 
hammaslääkärikoulutettavat – ja asiakkaat tulevat 
Turun kaupungin terveyspalveluiden kautta. 
Bioanalytiikan puolella on keskusteltu yhteistyöstä 
muun muassa Tykslabin kanssa.

Ursula Hyrkkänen
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö

Turun ammattikorkeakoulu

”
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The new Medisiina D building was completed in 
Kupittaa, Turku, in spring 2018. Developed by 
The University Properties of Finland Ltd, the building’s 
main architect was Janne Helin at Schauman 
Architects, and the construction management 
contractor was NCC Finland Oy.

SYNERGY BENEFITS IN THE HEALTH SECTOR
Medisiina D is a synergy building that serves the needs 
of several groups of users. The main leaseholders are 
the Hospital District of Southwest Finland, University 
of Turku and Turku University of Applied Sciences. 
Sodexo provides the restaurant services. 
Its location on the medical campus, near the district 
hospitals, enables bringing together different operators 

Multi-user building  
in a prime location in Turku

Medisiina D in figures

Design started in 2013
Completed in 2018

Gross floor area 26,038 m²
Workplace of 600 people

Campus building for 1,500 students
BREEAM environmental certificate at the Very Good level

Address: Kiinamyllynkatu 10, FI-20520 Turku

in the health sector, resulting in a natural platform 
for synergy benefits and collaboration. The facilities 
were designed to be adaptable and flexible, taking into 
account the needs of different operators and securing 
a healthy occupancy rate.

OPERATIONS ON EIGHT FLOORS
The building has eight floors for the leaseholders plus 
an underground floor that serves as the basement 
and building automation room. The first floor houses 
lecture halls, groupwork rooms, commercial spaces 
and the Flavoria lunch restaurant. Laboratory classes 
and the dental care teaching unit are located on the 
second floor. Floors 3–8 contain laboratories and 
offices used by different units. 

The University Properties of Finland is a national operator that is owned  
by universities and the state. It owns and develops campus properties outside  
of the Helsinki metropolitan area. We seek to make efficient use of resources,  
adhere to the principles of sustainability and identify synergy benefits 
in all that we do.
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Medisiina D is a fine example of a building where resources are used efficiently. 
The three leaseholders have both dedicated facilities and shared facilities,  

such as the information, restaurant, training, teaching and meeting rooms and 
part of the laboratories. Sharing the facilities reduces the need for space and 

resources and brings cost savings.
Juha Uotila | University Properties of Finland Ltd

In Medisiina D, education and working life mix and interact with research and 
development and other operations. When different operators from the same 

field meet and discuss, development is inevitable. Established processes can 
become more streamlined or even altered altogether.

Samuel Koivisto | University Properties of Finland Ltd

Medisiina D is a shining example of a building that was designed and 
customised according to the users’ needs. All user groups were actively 
involved in the designing, bringing their own requirements to the table.  

The building represents the highest level of architectural excellence.
Janne Helin | Schauman Architects

Medisiina D is the first multi-user building of this scale, and it will 
pave the way for other similar projects in the future.

Esa Lehmusvuori | NCC Building

Thanks to Medisiina D, we can further improve our cooperation with 
the University of Turku and Turku University of Applied Sciences.  

All in all, we have high expectations for the new premises.
Kari Pulkki | Turku University Hospital

The current trend in the world of higher educational institutions is to bring 
together different actors in the same field. This trend can support 

R&D operations and the economic area at large. Medisiina D is an excellent 
example of this kind of thinking. Bringing people together can give rise to 

incredible ideas.
Pentti Huovinen | University of Turku

In addition to teaching, the university of applied sciences has other  
important basic duties, such as regional development and R&D.  

The new premises integrate all these needs: they serve as a learning 
environment and a collaborative arena for local companies and  

organisations while supporting R&D operations.
Ursula Hyrkkänen | Turku University of Applied Sciences

”
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Rakennettu
sydämellä

NCC rakensi Medisiina D:n lähes 26 000 joustavasti muunneltavaa ja monikäyttöistä neliötä lääketieteen 
opetuksen-, tutkimuksen- ja diagnostiikan tarpeisiin. Toteutimme tämän tulevaisuuden synergiatalon 
vahvalla ammattilaistiimillä ja suurella sydämellä toimivaksi ja terveelliseksi kokonaisuudeksi, jossa 
käyttäjillä on hyvä olla. Osallistuminen, yhteistyö ja onnistuminen ovat meille rakennushankkeissamme 
kunnia-asioita. Haluamme olla kehityksen kärjessä uudistamassa toimialaamme ja yhteiskuntaamme.

Tutustu meihin myös sosiaalisessa mediassa ja lue rakentamisen ajankohtaiset blogit beyondconstruction.fi. Lue lisää ncc.fi

Kuva: Joakim Krüger


