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Valtuusto 

Hyväksyy erillisen sädehoitoyksikön päivitetyn hankesuunnitelman. 

Hyväksyy hankkeen kokonaisbudjetiksi 24,3 M€.  

 

 

 

Sädehoitoyksikkö - Päätösehdotus  



• STM:n poikkeusluvan (STM/3083/2018) mukaisesti PPSHP voi rakennuttaa kahdeksan 
sädehoitobunkkeria, joista tässä vaiheessa varustellaan ja rakennetaan kuusi erilliseen 
sädehoitoyksikköön.  
 

• Erillisen sädehoitoyksikön rakentamisen hyväksytty budjetti 16,8 M€ (Hall 11.6.2019 
§102) sisältää neljän  sädehoitobunkkerin rakentamisen, talotekniikan ja 
vastaanottotilat sekä optiona kahden sädehoitobunkkerin rakentamisen ilman 
sisävaiheen töitä sekä vastaanottotiloja. 
 

• Hallituksen tekemällä hankintapäätöksellä (Hall 23.9.2019 §144) päätettiin lunastaa 
optiona ollut kahden lisäbunkkerin rakentaminen ilman sisävaiheen, talotekniikan ja 
vastaanottotilojen rakentamista. 
 

• Hallitus 27.4.2020 § 66: Päivitetyn hankesuunnitelman hyväksyminen, kahden optiona 
rakennettavan sädehoitobunkkerin sisävaiheen töiden ja vastaanottotilojen toteutus jo 
ensimmäisessä vaiheessa sekä esitys valtuustolle hankkeen kokonaisbudjetiksi 24,3 M€ 
(Hall 27.4.2020 § 66). 

 

Tehdyt päätökset 



Perustelut vaiheistuksen aikaistamiselle 
• Hankesuunnitelman mukaan tarkoitus oli rakentaa erilliseen sädehoitoyksikköön ensimmäisessä vaiheessa tilat 

neljälle sädehoitobunkkerille sekä vastaanotolle ja rakentaa kaksi sädehoitobunkkeria ilman varustelua.  

• Nykyinen sädehoitokapasiteetti on riittämätön, laitteet sekä hoitotilat ovat tulleet elinkaarensa päähän 

• Kasvavan kysynnän sekä sädehoitoa tarvitsevien syöpäpotilaiden hoidon turvaamiseksi ja toiminnan korkean 
keskeytymisriskin vuoksi tarvitaan nopealla aikataululla uusia sädehoitolaitteita ja niiden vaatimat tilat ennen 
kuin uuden sairaalan toisessa vaiheessa rakennettavat tilat valmistuvat.  

• Esitys on, että kaksi optiona rakennettavaa sädehoitobunkkeria varustellaan ja otetaan käyttöön jo 
ensimmäisessä vaiheessa. Toiminnan turvaamisen ja riskien hallinnan vuoksi erillisen sädehoitoyksikön 
rakentamisen kokonaiskesto tulee saada mahdollisimman lyhyeksi.  

• Lisäbunkkereiden (2kpl) sisävaiheen rakentaminen, talotekniikka sekä vastaanottotilat ovat UR2:n 
tarjouspyynnössä optiona. Option lunastaminen edellyttää erillisen sädehoitoyksikön päivitetyn kustannusarvion 
(24,3M€)  hyväksymisen sekä STM:n poikkeamisluvan päivittämistä.  

• Erillisen sädehoitoyksikön hankkeen laajuuden muutoksella ei ole vaikutusta valtuuston päätöksen 4.6.2018 §18 
mukaiseen uudisrakentamisen investointibudjettiin. STM:n hakemuksen ja päätöksen mukaiset kahdeksan  
sädehoitobunkkeria vastaanottotiloineen on huomioitu uudisrakentamisen kokonaisbudjetissa. 

• STM:n poikkeamisluvan mukaiset loput kaksi sädehoitobunkkeria rakennetaan C-vaiheen ensimmäisessä 
vaiheessa. Lopullinen sädehoitobunkkereiden lukumäärä tulee olemaan yhteensä kahdeksan (vanhat 
sädehoitobunkkerit tullaan purkamaan hankkeiden edetessä) 



 

  
 

Toteutus  



 

Valtuusto 

1. päättää hyväksyä päivitetyn hankesuunnitelman. 

2. hyväksyy hankkeen kokonaisbudjetiksi 24,3 M€. Hankkeen 
toteuttaminen edellyttää STM:n uutta poikkeuslupaa. 

 

 

Ehdotus  



oys2030.fi 

@oys2030 

OYS2030 


