
Ratamokeskus  
on rinnalla, kun  
elämä koskettaa.
Elämässä sattuu ja tapahtuu. Silloin  
Ratamokeskus, Kouvolan uuden ajan  
sairaala ja sote-keskus, tulee avuksesi.  
Saman katon alla on useita satoja  
ammattilaisia sekä kattava tarjonta  
sosiaali- ja terveyspalveluja. 
Avaamme ovemme kevään aikana –  
olemme silloin valmiina, sinua varten.

kymensairaalat.fi/ratamokeskus  |  kymsote.fi



Palvelemme sinua osoitteessa  
Ruskeasuonkatu 3, Kouvola 
Meille on helppo saapua autolla, bussilla, 
pyöräillen tai kävellen. Alueellamme on 
parkkitilaa niin autoille kuin pyörillekin.

Meille asiakkaiden ja työn- 
tekijöiden viihtyvyys on tärkeää 
Tiloihimme pääsee runsaasti luonnon-
valoa. Pyrimme luomaan rauhallisuutta 
luonnonläheisillä väreillä ja teemoilla  
käytännöllisten ratkaisujen lisäksi. 

Uudet tilamme ovat esteettömät 
Kaikissa asiakashisseissämme on puhe- 
toiminto ja niihin mahtuu vaivattomasti 
myös apuvälineillä. Oviaukot ja kulkuväylät 
ovat leveitä.

Terveysasemapalvelut
Terveysasemapalvelut siirtyvät meille
Marjoniemestä. Meillä terveysasemapalve-
luja on mahdollista täydentää tarvittavilla 
lisätutkimuksilla samassa osoitteessa.

Suun terveydenhuolto
Meiltä löytyvät kaikki suun terveyden- 
huollon palvelut hammastarkastuksista 
oikomisiin ja suun sairauksien hoitoon. 
Tiloissamme toimii myös Pohjois-Kymen-
laakson hammashoidon päivystys.

Ympärivuorokautinen päivystys
Päivystykseen tullaan sisään omasta  
ovestaan. Tarkkailutiloissamme jokainen 
potilas saa oman huoneen.

Erikoissairaanhoidon poliklinikat
Meillä toimii usean eri erikoisalan vastaan- 
ottopalveluita ja poliklinikoita: yleissisä- 
taudit, kardiologia, sisätautien gastro- 
enterologia, yleiskirurgia, ortopedia, 
gastroenterologinen kirurgia, urologia, 
geriatria, naistentaudit ja synnytykset, 
lastentaudit, keuhkosairaudet, neurologia, 
korva- nenä- ja kurkkutaudit sekä pallia-
tiivinen hoito. Lisäksi tiloissamme löytyy 
yleissairaalapsykiatrian poliklinikka.

Hoitokeskus
Hoitokeskuksessamme tehdään lääkärin 
lähetteen mukaisia toimenpiteitä, esim. 
suonensisäisiä lääkehoitoja, erilaisia  
tähystystystutkimuksia ja polikliinsiä  
toimenpiteitä.

Palvelut saman katon alta
Meillä Ratamokeskuksessa palvelut löytyvät saman  
katon alta. Näin saat yhdestä paikasta kokonaisvaltaista  
hoitoa ja tarpeelliset tutkimukset sen tueksi.

Vuodeosastot
Meillä on 115 paikkaa osastohoitoon.  
Huoneet ovat viihtyisiä, ja ikkunoista  
näkee ulos myös vuoteesta. Ratamo- 
keskuksessa on 1–2 hengen huoneita,  
mikä turvaa rauhaa ja yksityisyyttä  
vuodeosaston potilaille.

Kuvantaminen, laboratoriotoiminta
Meillä toteutetaan HUS Diagnostiikka- 
keskuksen laajoja kuvantamisen ja labora-
torion palveluita.

Sosiaalipalvelut
Tiloissamme toimii kattavasti eri 
sosiaalialan palveluita: terveyssosiaali- 
työ, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä  
matalankynnyksen palvelupiste.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Tarjolla on myös mielenterveys- ja  
päihdepalveluiden vastaanottotoimintaa.

Kuntoutus
Meillä on kattavat tilat erilaisille kuntoutus- 
palveluille. Tiloissamme toimii avo-, sairaala- 
ja osastokuntoutus sekä kipsipoliklinikka.

Saattohoito
Kolmannessa kerroksessa toimii  
saattohoito-osasto Villa Apila. 

Muut palvelut
Tiloistamme löytyvät myös vainajapalvelut, 
välinehuolto ja ravintohuolto sekä henki-
löstön ja asiakkaidemme käytössä oleva 
kahvila-ravintola.

Ratamokeskuksessa  
meitä on lähes 700  
ammattilaista sinua varten 

Pikkuväki on huomioitu 
Lapsille on rakennettu omia rajattuja 
tilojaan, joissa on paikka leikille ja touhua-
miselle. Pirteissä seinämaalauksissa riittää 
tutkittavaa ja tekemistä on juuri sopivasti.

Meille voit tulla luottavaisin mielin 
Vaikka tilamme ovat uudet, sinua on  
palvelemassa samoja tuttuja kasvoja  
ja hoitotiimejä. Ratamokeskuksessa  
rautaisten ammattilaisten joukko työs-
kentelee nykyajan tarpeita vastaavissa 
tiloissa, joissa voimme tarjota juuri sinulle  
mahdollisimman hyvää ja sujuvaa hoitoa. 

Kaikkia Kouvolan sosiaali- ja terveyspalveluita ei kuitenkaan keskitetä Ratamokeskukseen. 
Osa palveluista jatkaa vanhoissa tutuissa toimipisteissään.



Sujuvuutta asiointiin  
ja vahvuutta yhteistyöhön

Terveyssosiaalityön uudet tilat Ratamokeskuksen  
toisessa kerroksessa ohjaavat tekemään työtä uudella  

tavalla. Esimerkiksi yhteistyö poliklinikoiden kanssa tulee  
olemaan luontevampaa, koska työtilat ovat lähekkäin.  

Lisäksi on huomioitavaa, että osastopotilaiden tapaamisissa 
yksityisyydensuoja pysyy paremmin yllä, sillä potilas- 

huoneet ovat enimmäkseen yhden hengen huoneita.
Milla Andersson • Sosiaalityöntekijä

Kaisa Laurikainen • Sosiaalityöntekijä
Jenni Pyötsiä • Projektityöntekijä  

Tulevaisuuden sote-keskus, sosiaalityöntekijä

Ratamokeskus mahdollistaa paljon, kun eri alat ovat saman  
katon alla. Asiakkaiden ei välttämättä tarvitse liikkua eri  
toimipisteiden välillä, koska perusterveydenhuollon ja  
erikoissairaanhoidon vastaanotot ovat täällä. Myös  
terveyssosiaalityö löytyy samasta kerroksesta.  
Lisäksi Ratamokeskuksessa on uudet suuremmat 
tilat hoitokeskukselle, jossa yksittäinen asiakas  
saa enemmän tilaa ja yksityisyyttä.  
Kivoihin ja valoisiin tiloihin on muutenkin  
mukava tulla jatkossa töihin.
Erika Puolakka  
Erikoissairaanhoidon sairaanhoitaja

Uudet tilat mahdollistavat yksiköiden  
sujuvan yhteistyön. Jos päivystykseen  
saapunut potilas hyötyy paremmin terveys-
aseman palveluista, on siirtyminen toiselle 
vastaanotolle järjestetty sujuvaksi – sama 
pätee myös toisinpäin. Päivystyksen uusien  
tilojen suurin yksittäinen etu on uusi tarkkailualue, 
jossa tarkkailupaikat ovat omia lasiseinäisiä huoneitaan.  
Tämä auttaa infektioiden torjunnassa sekä tuo  
viihtyvyyttä ja yksityisyyttä potilaalle. Omassa  
työssäni uudet tilat tarjoavat hoitoprosessien  
suunnitteluun enemmän mahdollisuuksia.
Riku Lamposaari • Palvelualuepäällikkö, päivystyspalvelut

RATAMOLAISTEN MIETTEITÄ

Miten Ratamokeskus muuttaa kouvolalaisten asiointia sote- 
palveluissa, Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa?

 ”Ratamokeskus on tärkeä osa Kymsoten so-
te-keskuspalveluja, erikoissairaanhoitoa ja 
päivystyksenä annettavia palveluja. Sieltä saa 
perusterveydenhuollon, suun terveydenhuol-
lon ja kuntoutuksen palvelujen ohella useim-
pien erikoisalojen tavallisimpia vastaanotto-
palveluja lähempää kotia. Ratamokeskuksen 
sijainti on keskeisemmällä paikalla Kouvolas-
sa, ja liikenneyhteydet ovat aiempaa parem-
mat, jolloin saapuminen on kätevämpää.
 Ratamokeskukseen uudet tilat merkitse-
vät sekä potilaille parempaa hoitoympäristöä 
että henkilökunnalle parempia työolosuhtei-
ta, sillä tilat on lähtökohtaisesti suunniteltu 
siihen, mitä toimintoja siellä on – Pohjois-Ky-
men sairaalassa tämä ei toteutunut vanhan 
rakennuskannan vuoksi. Esimerkiksi hoito-
keskus on suunniteltu hoitoihin, jotka kestä-
vät kerrallaan muutaman tunnin. Tiloissa on 

mukavat olosuhteet olla ja työskennellä, eikä 
hoitoja varten tarvitse hakeutua osastolle. 
 Ratamokeskuksessa perusterveydenuol-
lon ja erikoissairaanhoidon vastaanotot toi-
mivat samassa paikassa. Se helpottaa kon-
sultaatiota ja yhteydenottoja, ja auttaa siten 
potilaan hoitoa. Samoissa tiloissa toimiessa 
nähdään enemmän eri alojen ihmisiä, jolloin 
tietoa voidaan jakaa helpommin. Sama fyy-
sinen tila mahdollistaa myös nopean siirtymi-
sen esimerkiksi perusterveydenhuollosta eri-
koissairaanhoitoon, mikä voi jopa vähentää 
potilaan asiointikertoja. Myös puolin ja toisin 
toteutettavaa koulutusta voidaan järjestää 
helpommin, ja näin kehittää yhteistyötä.
 Kaikkiaan Ratamokeskus on suuri inves-
tointi, ja merkittävä asia koko Kymenlaaksolle. 
On erittäin hieno asia, että se saadaan nyt 
käyttöön!”•

Ratamokeskuksen upouusiin, hienoihin tiloihin keskitetään  
Kymsoten pohjoisen alueen oikomishoito sekä virka-ajan  
päivystyspalvelut hammaspotilaiden osalta. Palvelemme  

yhteensä 18 modernissa hoitohuoneessa, joista kolme on  
varusteltu erityisesti päivystysluontoista toimintaa varten.  

Muuton myötä aloitettavassa apuoikojan koulutuksessa  
ohjausvastuu on tärkeä jakaa erikoishammaslääkärien kesken, 

tämä onnistuu hienosti samoissa tiloissa työskenneltäessä.  
Lasten hampaiden oikomishoidossa perheillä on enem-

män vaihtoehtoja hoitoaikoihin, kun kaikki asiointi 
tapahtuu jatkossa samassa paikassa eri 

hoitoloiden sijaan. Myös hampaiston  
röntgenkuvat voidaan jatkossa liittää 
muun oikomishoitokäynnin yhteyteen. 

Otamme uudet tilat ilolla vastaan  
– Ratamo on tervetullut parannus  

kaupungin oikomishoidolle!
Mikko Uusikylä  

Vastuuylihammaslääkäri
Johanna Sihvonen  

Oikomishoidon erikoishammaslääkäri

Erika Mikko

Riku

Jenni

Suvi

Uusissa ja nykyaikaissa tiloissa perusterveydenhuolto  
on samassa kerroksessa erikoissairaanhoidon kanssa.  
Näkisin, että tämä luo tulevaisuudessa entistä  
parempia mahdollisuuksia esimerkiksi perus- 
terveydenhuollon toimijoiden ja erikoisalojen 
väliseen saumattomaan yhteistyöhön, niin  
hoitajien kuin lääkäreiden näkökulmasta.  
Uudenlainen teknologia Ratamokeskuksessa 
tulee parantamaan turvallisuutta ja  
sujuvoittamaan ammattilaisen työtä arjessa. 
Suhtaudun itse muutokseen avoimin mielin!  
Suvi Inkilä  
Perusterveydenhuollon sairaanhoitaja
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Yhteystiedot
Ratamokeskus 
Ruskeasuonkatu 3, 45100 Kouvola 

Päivystys p. 116 117 
Terveysasemat p. 05 220 2000 ark. klo 7–18
Hammashoitolat p. 05 220 2200 ark. klo 7–16

Palvelujen samat tutut puhelinnumerot palvelevat  
sinua myös Ratamokeskuksessa. Erikoissairaanhoidon 
puhelinnumerot löydät osoitteesta: kymsote.fi. 

kymensairaalat.fi/ratamokeskus 
kymsote.fi

Toiminta alkaa vaiheittain 
Ratamokeskuksessa  
kevään 2022 aikana.
25.4. Suun terveydenhuolto 
Marjoniemestä siirtyy: hammashoitola. 
Ratamokeskuksessa aloittavat vaiheittain myös: hammaslääkäri-
päivystys ja Kouvolan keskitetyt oikomishoidon palvelut.

9.5. Terveysasema
Marjoniemestä siirtyvät: terveysasematoiminta, 
geriatrisen ja palliatiivisen poliklinikan vastaanotot. 

16.5. Erikoissairaanhoidon  
poliklinikat ja hoitokeskus 
Pohjois-Kymen sairaalasta siirtyvät: mm. erikoissairaanhoidon  
poliklinikat, sairaalakuntoutuksen poliklinikkatoiminta ja hoitokeskus.  
Marjoniemestä siirtyvät: laboratorion näytteenotto.
Ratamokeskuksessa aloittavat ensimmäisillä toimintaviikoilla 
myös: mm. terveyssosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
vastaanottotoimintaa, välinehuolto, ravintohuolto ja kahvila-ravintola. 
Kymenlaakson psykiatrinen sairaala EI SIIRRY,  
vaan jatkaa toimintaansa Sairaalanmäellä, Kuusankoskella. 
 
24.5. Päivystys ja sosiaali- ja kriisipäivystys 
Päivystys aloittaa Ratamokeskuksessa tiistaina 24.5. klo 8.00.  
Siihen asti päivystyshoidon tarpeessa olevat potilaat hoidetaan  
entiseen tapaan Sairaalanmäellä Pohjois-Kymen sairaalassa. 
Pohjois-Kymen sairaalasta siirtyvät: HUS Diagnostiikkakeskuksen 
kuvantamisen palvelut ja laboratoriopalvelut sekä sairaala- 
kuntoutuksen osastokuntoutus.
Ratamokeskuksessa aloittavat myös: akuuttiosasto,  
yleissairaalapsykiatrian poliklinikka, kipsipoliklinikka, sairaala- 
kuntoutus, osastokuntoutus, kotisairaala ja sairaalasielunhoito.

24.-27.5. Pohjois-Kymen sairaalan osastot 
Pohjois-Kymen sairaalasta siirtyvät:  
24.5. osastot 3 ja 5 sekä 25.5. osastot 1, 2 ja 4.
Marjoniemestä siirtyy: 27.5. Villa Apila.
 
Ratamokeskuksen toiminta on kaikkien keskeisen  
toimintojen osalta aloitettu toukokuun loppuun mennessä.
Huomioithan, että muuttoaikatauluihin voi tulla viime  
hetken muutoksia. Tarkista ajantasainen tieto:  
www.kymensairaalat.fi/ratamokeskus

RATAMO-
KESKUS

Ratamokeskus Kauppalankadulta

Ratamokeskus parkkipaikalta,
oikealla pääsisäänkäynti ja 
vasemmalla päivystys


