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OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka myötä Oulun yliopistollisen sairaalan 

toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon 

haasteisiin. 

 

Rakennamme kokonaan uutta sairaalaa. Muutosvisiomme on, että vuoteen 

2030 mennessä OYS on maailman älykkäin sairaala, jossa uusin teknologia, 

modernit tilat ja ajantasainen osaaminen takaavat tehokkaan ja vaikuttavan, 

maailman parhaan hoidon. 

 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
 

• merkittävää toiminnan muutosta  

• teknologian täysipainoista hyödyntämistä 

• muunto- ja käyttöjoustavien tilojen rakentamista – 

kustannustehokkaasti. 

OYS 2030 – maailman älykkäin sairaala 

Muutos 

Toiminta 

Teknologi
a 

Tilat 



Toimimme emotionaalisesti ja sosiaalisesti 

älykkäästi. Kohtaamme niin potilaat ja omaiset kuin 

koko työyhteisön empaattisesti, kokonaisvaltaisesti ja 

yksilöllisesti.  

Älykkäät hoitopolut ovat potilaalle 

sujuvia ja esteettömiä, erilaisia keinoja ja 

kanavia hyödyntäviä.  

Älykäs teknologia joustavoittaa hoitohenkilökunnan 

työtä ja vähentää turhia työvaiheita sekä varmistaa 

yksilöllisen hoidon ja tiedon liikkumisen eri toimijoiden 

välillä. 

Monialainen huippuasiantuntijuus 

merkitsee jokaisen työntekijän osaamisen 

aktiivista ylläpitämistä. Osaamista keskitetään 

uudella tavalla, ja ammattilaiset toimivat 

tiiminä potilaan parhaaksi. 

Älykkäät muuntojoustavat tilat ovat 

esteettömiä ja edistävät moniammatillista työtä 

palvellen eri käyttäjäryhmien tarpeita. 

Oppiva organisaatio kehittää toimintaansa yli 

yksikkörajojen. Asenne on ratkaisukeskeinen, 

yhteistyöhaluinen ja kokeilumyönteinen.  

Maailman älykkäin sairaala 
Muutosvisiomme ”maailman älykkäin sairaala” haastaa vahvasti niin 

uuden sairaalan rakentamista kuin yliopistollisen sairaalan 

toimintaa.  



Uudistamisohjelma lukuina 

1,6 mrd. € 

Uudistamisohjelman 

kokonaiskustannukset ovat noin 1,6 

miljardia euroa. Uudisrakentamisen 

osuus tästä on noin 900 miljoonaa. 

200 000 m2 

Uutta rakennetaan noin 200 000 brm2.  

Uusi sairaalakokonaisuus tulee olemaan noin 

10 % pienempi kuin nykyinen. 

600 potilashuonetta 

Uudessa sairaalassa on noin 600 

potilashuonetta, pääasiassa yhden 

hengen huoneita. 

6 900 työntekijää 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

on noin 6 900 henkilön työpaikka. 

10–15 % 

Toimintaa uudistamalla ja uusilla 

tilaratkaisuilla tavoitellaan noin 10–15 % 

parannusta sairaalan työn tuottavuuteen. 

3–4 osahanketta 

Uusi sairaala rakennetaan vaiheittain. 

Uuden päärakennuksen (talot A, B, F ja C) 

lisäksi kampusalueelle rakennetaan 

tilat sädehoidolle ja tukipalveluille.  



OYS 2030 -hankkeessa uudisrakentamisen kustannusarvio on noin 

900 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset ilman asiakas- ja 

potilastietojärjestelmiä ovat arviolta 1,6 miljardia euroa.  

 

Investointien osuus on merkittävä, mutta kokonaisuuden kannalta 

kohtuullinen satsaus vaativien erikoissairaanhoidon palvelujen 

turvaamiseksi Pohjois-Suomessa. 

 

Vuonna 2018 tehdyn Master Plan –päivityksen myötä hankkeen 

läpimenoaika aikaistui kuudella vuodella, mikä säästää 

kokonaiskustannuksista jopa 300 miljoonaa euroa. Lisäksi esimerkiksi 

päivystyksen uudet tilat saadaan käyttöön neljä vuotta aiempaa 

suunnitelmaa nopeammin. 
 
 
 
 
 
 

Uudistamisohjelman kustannukset 

  

Aikaisempi  

Master plan  

(2035) 

Nykyinen 

Master plan  

(2027) 

Hankelaajuus (brm2) 210 000 210 000 

Uudisrakentaminen * 
(5/2018, Haahtela ind. 89) 

910M€ 880M€ 

Rahoituskustannus  (2%) 
shp:n taseessa 

270 M€ 270 M€ 

Alaskirjaukset  37 M€ 37 M€ 

Purkukustannukset  18 M€ 59 M€ 

Väistö- ja 
inframuutoskustannukset  

120 M€ 60 M€ 

Pysäköinti 73 M€ 87 M€ 

Kunnossapidon invest.  434 M€ 222 M€ 

Kokonaiskustannukset 
yhteensä*** 

  
1 862 M€ 

  
1 615 M€ 

Tuotannon menetys**  195 M€ 110 M€ 

*Rakentamisen ja talotekniikan (LVISA) sekä suunnittelun 
kustannukset. 

**Tiloista aiheutuvan arvoa tuottamattoman työn kustannus . 

***Arvio ei sisällä uuden asiakas-/potilastietojärjestelmän 
kustannuksia. 

ICT:n ja lääkintätekniikan laitteiden investoinnit käsitellään 
vuosittaisten talousarviokäsittelyjen yhteydessä. 



Tehosteväriseinien maalaukset ovat 

parhaillaan käynnissä. Tehostevärit 

toimivat opastuksen tukena. Lattioiden pinnoitusta A-rakennuksen 

1.kerroksessa.  

A-rakennuksen 3. kerroksen 

synnytys- ja leikkaussalien 

seinille tulee Anni Kinnusen 

luontoaiheisia  teoksia. 

Tässä niistä ensimmäistä 

asennetaan paikoilleen. 

A-rakennus 

Hanke etenee budjetissa ja edellä alkuperäistä 

sopimusaikataulua. Käynnissä ovat sisävalmistusvaiheen 

työt. Ensimmäiset kiinteät kalusteet on jo asennettu 

paikoilleen. 

Budjetti Sidottu Toteuma Ennuste 
Pahin 

Ennuste 
Tod.näköisin 

Ennuste 
Paras 

264,5 M€ 174,3 M€ 141,3 M€ 267,8 M€ 259,8 M€ 251,1 M€ 

Laajuus: 58 660 brm2 



B-rakennus 
Laajuus: 73 488 brm2 (sisältää kansiparkin) 

Hanke etenee budjetissa ja aikataulussa. Käynnissä ovat mm. vesikatto- ja 

talotekniikkatyöt, myös väliseiniä rakennetaan parhaillaan. 

Budjetti Sidottu Toteuma Ennuste 
Pahin 

Ennuste 
Tod.näköisin 

Ennuste 
Paras 

375 M€ 132,6  M€ 110,3 M€ 387,6 M€ 375,0 M€ 369,0 M€ 

Sairaalan yhteyteen tulevan kansiparkin 

maanrakennus- perustus- ja runkotyöt ovat 

käynnissä. 



2.vaihe (rakennukset F ja C) 

Hanke on siirtymässä toteutusvaiheeseen.  
 
• Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman 

joulukuussa 2020. Päätoteuttajaksi on valittu NCC Suomi Oy. 

 

• STM myönsi rajoittamislainsäädännön mukaisen poikkeamisluvan hankkeelle 

8.4.2021.  

 

• Urakka on käynnistynyt valmistelevilla töillä: vanha pesularakennus on purettu 

ja alueelle rakennetaan kiinteistötekniikkaa uuden sairaalan tarpeisiin. 

 

• Hankkeen laajuus ja toimintojen sijoittuminen on saatu määriteltyä siten, että 

kaikki ”nyky”-OYS:n potilaiden hoitoon tarvittavat tilat sijoittuvat uusiin 

rakennuksiin ja avohoitotaloon.  

 

Aikataulu:  

Uudistamisohjelman 2.vaiheen 1. osan, F-rakennuksen, rakentaminen ajoittuu 

suunnitelmien mukaan v.2021–2025. Toinen osa, C-talo, valmistuisi n. 2028 

- 2029 

 

Laajuus: n. 60 – 62 000 brm2 
 

F 

C 

Hallitus (Hall 5.11.2021) päätti hyväksyä, että K5- ja 

K6- rakennusosien käyttöaikaa jatketaan 2020 -luvun 

loppuun saakka. 



2.1 vaiheen kehitysvaihe 

• Kehitysvaiheessa suunniteltu ja valmisteltu koko 2 vaihetta tilaajan tavoitteisiin ja määritetty 

• 2.1 (rakennus F) tavoitekustannus 

• 2.2 (rakennus C) tavoitekustannusarvio 

• Koko 2 vaiheen laajuus- ja laatutaso 

• 2.1 vaihe tarkasti 

• 2.2 vaiheen osalta tulevaisuuden tilatarpeet on arvioitu sairaanhoitopiirin asettaman strategian 

mukaisesti (10-15 % työn tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden parantaminen), prosessit ja 

volyymit kuvattu yhteistyössä operatiivisesta toiminnasta vastaavien henkilöiden, sairaanhoitopiirin 

talous-, henkilöstä ja tietohallinnon asiantuntijoiden kanssa, jonka jälkeen simulaatioiden avulla 

rakennus ja toiminta on mitoitettu. 

 

• 2.2 kehitysvaiheeseen siirtyminen tuodaan erikseen hallituksen päätettäväksi 

 

 



2. vaiheen hankesuunnitelman muutokset ja nostot 

  
• 2. vaiheen suunnitelmaratkaisut poikkeavat hankesuunnitelmassa (Valt 8.12.2020 § 33) esitetystä 

seuraavasti:  

• Varsinaisten leikkaussalien kokonaismäärä jää alle hankesuunnitelmassa esitetyn kokonaistason.  

• Uudistuvat leikkaustoiminnan menetelmät hyödyntävät toimenpidehuoneita, hybridisaleja ja 

angiohuoneita 

• Siirtymävaiheessa (v. 2024-2028) käytetään moduulisaleja, jonka K5- ja K6-rakennusosien 

käyttöajan jatkaminen (Hall 5.11.2021) mahdollistaa. 

• Pärjätään pienemmällä sairaansijojen määrällä (Yksi sairaala-periaate ja käyttöjousto)  

• Avohoitotoiminnan uudistuvat toimintatavat mahdollistavat nykyistä pienemmät tilat 

• Digitaaliset palvelut 

• Yksiköiden välinen tilojen yhteiskäyttö (korkeampi käyttöaste) 

• Laajennettu toiminta-aika 

 

• Opetuksen ja tutkimuksen tilojen tilatarpeet ja -vaatimukset toteutetaan hankesuunnitelmassa esitetyllä 

tavalla 
 
 
   



Hintatason nousu kehitysvaiheen aikana 

   



Indeksimuutokset suhteessa hankkeen 
tavoitekustannuksiin 

   



2. vaiheen tavoitekustannus 

2. vaihe Hankesuunnitelma 
(Valt 8.12.2020 § 33) 

Tavoitekustannus 

2. vaiheen tavoitebudjetti 347 000 000 € 347 00 000 € + ind 

2.1 vaiheen tavoitekustannus 
(rakentaminen, talotekniikka ja suunnittelu) 

  
255 000 000 € 

 
170 900 000 € 

2.2 vaiheen tavoitekustannusarvio 
(rakentaminen, talotekniikka ja suunnittelu) 

  
104 100 000 €  

Kiinteät sairaalalaitteet 15 000 000 € 5 000 000 € 

Rakennuttajan kustannukset 40 000 000 € - 
Rakennuttajan kustannukset (sis. luvat) - 43 700 000 € 

Uudisrakentaminen yhteensä 310 000 000 € 323 700 000 € 

Maanalainen pysäköinti 20 000 000 € 17 000 000 € 

Muut kustannukset  
(mm.luvat, liittymät,purkutyöt, inframuutokset) 17 000 000 € - 

Muut kustannukset  
(mm. liittymät, purkutyöt, inframuutokset) - 17 500 000 € 

Hankkeen tavoitekustannukset yhteensä       
347 000 000 € 

 
(Haahtela ind. 93) 

358 200 000 € 
 

(Haahtela ind. 96) 

   



Muut hankkeet 

Potilashotelli (ja toimistotilat) 

Aikataulu: Rakennustyöt valmiit alustavasti v. 2024 loppuun mennessä 

Budjetti: Ei sairaanhoitopiirin omaan taseeseen 

Laajuus: Rakennusoikeus 9 000 k-m2 
 

 

Tuottavuuden parantaminen edellyttää uusia prosesseja ja 

toimintamalleja: 
 

• Potilashotelli täydentää vuodeosaston kapasiteettia vapauttamalla 

kapasiteettia vakavasti sairaille 

• Vahvistaa avohoitopainotteisempaa toimintaa 

• On sairaalayötä edullisempi 

• Parantaa potilaan viihtymistä ja hoitokokemusta 

• Korvaa nykyisen potilaskodin 

 

Potilashotellin konsepti: 
 

• Yöpyjänä itsekseen pärjäävä asiakas 

• Ennen ja/tai jälkeen hoitotoimenpiteen 

• Potilaan kanssa voi yöpyä myös omainen 

• Nopea yhteys sairaalaan tarvittaessa 

• Palvelut, jotka tulevat tukemaan kokonaisuutta vielä selvityksessä 

 

Potilashotellin luonnos 

 

Hanke on etenemässä hankintavaiheeseen: 
 

• Hankesuunnitelma hyväksytty helmikuussa (Shp:n valtuusto). 

• Sairaanhoitopiiri hankkii potilashotellipalvelun ostopalveluna 

• Lisäksi toimistotiloja sairaanhoitopiirille  

• Tilatarpeiden laajuus selvityksessä 

• Uuden sairaalan 2.vaiheen rakennusmassoittelun ja purkamisen vuoksi 

on Potilashotellin selvitystyössä palattu hieman taaksepäin ja selvitetään 

Aapistien lisäksi muitakin sijoittumispaikkoja, ensisijaisesti sairaala-

alueen sisältä 

 

 



Muut hankkeet 

E-rakennus (sädehoitoyksikkö) 

Aikataulu: Rakennustöiden vastaanotto maaliskuussa 2022 

Budjetti: 24,3 M€ 

Laajuus: n. 4 885 m2 
 

Sädehoitoyksikön käyttöönotto kesällä 2022  

Infrahankkeet 
Vuosibudjetti: 3,5 M€ 

Välinehuollon uuden höyrynvalmistuslaitoksen 

maanrakennustyöt ovat käynnissä. Sairaala-alueella tehdään 

myös kaukolämpötöitä. 

Höyrykeskuksen 

rakennustyöt käynnissä 

Kaukolämpötyöt 

käynnissä 

E-rakennus 

(sädehoitoyksikkö) 



www.oys2030.fi 

 
Yhteispelillä 


