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Potilashotelli 

Master Plan (Valt. 4.6.2018 § 18) 
• Suunnitelman mukainen Uudistamisohjelman osahanke 
 
Tarve ja hyödyt 
• Täydentää vuodeosaston kapasiteettia vapauttamalla kapasiteettia vakavasti sairaille 
• Vahvistaa avohoitopainotteisempaa toimintaa hyödyntämällä osana polikliinisen potilaan hoitoprosessia 
• On sairaalayötä edullisempi 
• Parantaa potilaan viihtymistä ja hoitokokemusta 
• Vahvistaa potilaan omatoimisutta 
• Pienentää sairaalainfektioiden riskiä 
• Korvaa nykyisen potilaskodin, joka ei vastaa asiakkaiden tarpeisiin 
 
 Tuottavuuden parantaminen 10-15 % edellyttää uusia prosesseja ja toimintamalleja. 
 
Lisäksi 
•  tarve hallinnon toimistotiloille, voidaan sijoittaa samaan rakennukseen 



Vaihtoehto 1: Aapistie 

(Vaihtoehto 2: Keskialue) 

(Vaihtoehto 3: L4-rakennus) 



2.1 

Uudisrakentamisen 
sijoitusvaihtoehdot 

• 2 vaihtoehtoa 

• Kaavamuutos valmis arviolta 

keväällä 2021  

• Molemmista oma tontti 

• Selvitetty tonttien toteutettavuus, 

riskit, liiketoiminnallinen näkökulma, 

yhteydet, paikoitusratkaisut  

valinta puoltaa Aapistien tonttia 

 

 

Vaihtoehto 1: Aapistie 

(Vaihtoehto 2: Keskialue) 



Vaihtoehto 1: Aapistie 

• Rakennusoikeus 9 000 k-m2 

• 11 kerrosta 

• Viereiselle tontille mahdollista toteuttaa parkkihalli 

(”Sykkiparkki”), potilashotellin rakennuttaja vastaa myös 

autopaikkojen toteutuksesta tarvitsemassaan laajuudessa  

• Kulkuyhteys sairaalaan  

• Maanalaisen tunneliyhteyden ja maanalaisen 

parkkihallin kautta 

• Riskien kannalta parempi vaihtoehto 

• Liikenteelliset haitat pienemmät 

• Tontin rakennettavuus helpompi 

• Pienemmät riskit olemassa oleville                sairaalan 

rakenteille 

 

 



Markkinavuoropuhelut 11/2020 
• 12 eri keskustelua rakennusliikkeiden, kiinteistökehittäjien ja 

hotellioperaattoreiden kanssa 

• Erilaisia liiketoimintakonsepteja: pelkkä potilashotelli, potilashotellin lisäksi 
kaupallinen hotelli, toimistohotelli, pitempiaikainen majoitus 

• Aapistien tontti nähtiin parempana 

• Muuntojoustavuus: jos alkuvaiheessa hotellin käyttöaste pienempi ja on 
enemmän liiketiloja, on sijainti helpommin lähestyttävä ulkopuolisille. 

• Näkyvyys: vilkkaan tien varressa. 

• Saavutettavuus ja esteettömyys: lyhyt etäisyys sairaalan ydintoimintoihin 
sekä pysäköintilaitokseen ovat tärkeitä erityisesti liikuntarajoitteisten 
asiakkaiden kannalta. Kulkuyhteyden tulee olla katettu, esteetön, lämmin 
ja ns. kuivin jaloin. Tämä on erittäin tärkeää, että hoitohenkilökunta ja 
potilaat voivat liikkua hotellista sairaalaan sisävaatteissa.  

• Liikennejärjestelyt: mahdollistaa liikenteen purkamisen Aapistien suuntaan, 
(Keskialueelle suurempi vaara liikenteen ruuhkautumiselle), pysäköinti 
edullisempi rakentaa, pysäköinnin aikataulu parempi (Keskialueelle 
toteutus ei ulotu hotellille saakka vielä alkuvaiheessa) 

• Hankesuunnitelmassa jo aiemmin todettu: helpompi toteutettavuus, 
pienemmät toteutuksen riskit 

 
 
 



Toteutusmuoto 

Rakennuttaja 

• Kiinteistön omistaja, vastaa kiinteistön hoidosta ja ylläpidosta 

 

Hotellitoiminta 

• Operaattori vastaa hotellitoiminnasta 

 

Tontti 

• PPSHP omistajana  pitkäaikainen vuokrasopimus toteuttajan 

kanssa 

 

 Ei sairaanhoitopiirin omaan taseeseen 

 Potilashotellipalvelu ostopalveluna 

 Toimistotilat vuokratiloissa 

 

 

”KOy” 

Operaattori 

PPSH

P 

PPSHP 

”KOy” 

Operaattori 



Hankintamenettely (alustava luonnos) 

Julkinen hankintakilpailu 

• Käyttöoikeussopimus 

• Kilpailullinen neuvottelumenettely 

• Tontinluovutuskilpailu 

• Pyydetään kilpailussa vuokratarjousta maanvuokrasopimuksen luonnoksen perusteella 

• Käytettävyys/muunneltavuus, asiakaskokemus 

• Operaattorin kilpailu 

• Kilpailutetaan potilashotellihuoneen hinta/vrk, käytettävyyttä, laatua (elinkaariajattelu)  Hinta/laatu 70/30 

• Kilpailutetaan konseptia, ei rakennussuunnitelmia 

• Tarjoaminen konsortiona, jossa on rakennuttaja/sijoittaja, joka hankkii operaattorin 

• Hankintakilpailun toteutusta varten hankittu konsultti puitesopimuksella (KPMG) 

• Vastaa kilpailutuksen käytännön toteutuksesta sekä yhteistyön fasilitoinnista 

• Tehtävänä mm. hankintastrategia, tarjouspyynnön ja asiakirjojen laatiminen, tarjousvertailut, sopimukset  

 

 

 



Hankintakilpailu, tarjouspyyntö 
Sitoutumista potilashotellin laajuuteen ja toimistotilojen tarpeeseen ei vielä johtoryhmätasolla päätetty, laajuus 

selvityksessä, arvioidaan tällä hetkellä 

• Toimistotilat 
• Kaksi kerrosta n. 2 000 brm2, n. 150 henkilölle 

• Toiminnallinen suunnittelu käynnistetään ja kuvataan uudenlainen toiminta (monitilatoimisto, etätyö) 

• Lopullinen tilatarve tarkentuu hankintaprosessin aikana 

• Potilashotelli 
• Jokin kiintiö huoneista, sitoudutaan vain minimimäärään (johtoryhmä päättää) 

• Huomioidaan muuntojousto 

• Lisäksi esim. näin Pirkanmaan mallin mukaan: Sairaanhoitopiiri ei pysty ennakkoon sitovasti ilmoittamaan 

ennalta esim. juuri synnyttäneiden äitien lukumäärää. Sairaanhoitopiiri pyrkii tekemään ennakkovarauksen 

palveluiden käytöstä. Sairaanhoitopiiri sitoutuu käyttämään ainoastaan huoneet, joiden varauksen se on 

vahvistanut. Varattavien huoneiden vähimmäismäärä tarkistetaan vuosittain seurantapalaverissa. 

 
”Sykkiparkin” -paikoitushallin toteutusta ei sisällytetä tähän hankintaan. 

 

 



Aikataulu 

• Hankesuunnitelman hyväksyttäminen valtuustossa 9.2.  

• Julkinen hankintakilpailu keväällä 2021, toteuttaja ja operaattori voidaan valita 
syksyllä 2021 

• Rakentaminen valmis arviolta n. 2023 loppuun mennessä  

• Huomioitava, että hanke vaatii STM:n poikkeusluvan, ei laiteta toista hakemusta 
sisään ennen kuin 2 vaiheen STM päätös on saatu 

 



Potilashotelli 
Konsepti 



Potilashotelli 

• Tuottavuusohjelman mahdollistavan suunnitelman mukaan potilasyöpymisiä n. 8000 - 

15 000 kpl / vuosi (nykyisin potilaskodissa n. 8 000 kpl /vuosi) 

• Toimistotilaa ( kaksi kerrosta n. 2 000 brm2, n. 150 henkilölle) 

• Kokoustilat  (yhteiskäyttöiset tilat) 

• Esteetön, joustava, viihtyisä ja monimuotoinen 

• perhehuoneet, allergiahuoneet, erityiskalusteet, kutsu- ja hälytysjärjestelmät 
 

Tavoitteet ja vaatimukset  
potilashotellin tiloille 



Yöpyjänä itsenäisesti pärjäävä asiakas 

• Ennen ja/tai jälkeen hoitotoimenpiteen 

• Viihtyisä majoitus ja nopea yhteys tarvittaessa sairaalaan 

• Potilaan kanssa voi yöpyä myös omainen 

 

Asiakasryhmät 

• Suurimmat asiakasryhmät: syöpähoitopotilaat, avohoito- ja kuntoutuspotilaat, synnyttäjät 

• Myös omaiset, tutkijat ym. ja muut ulkopuoliset sidosryhmät sairaalan ympäristöstä 

• Huom. Laaja ERVA-alue, pitkänmatkalaiset  

 

Toimintaa tukevat palvelut ja tilat 

• Ravintola 

• Kuljetuspalvelut 

• Hoivapalvelut ja niiden tilat (toimisto) 

• Yhteistilat (keittiö, leikkitila, pyykinpesu yms.) 

• Muita mahdollisia: hyvinvointipalvelut, kuten kuntosali, hieronta… 

 

Potilashotellin konsepti 



Yhteispelillä! 


