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PPSHP VALTUUSTOSEMINAARI 14.11.2017
Tulevaisuuden sairaala OYS 2030
- Suunnittelun ja rakentamisen eteneminen



UUDISTAMISOHJELMAN TAVOITTEET
Tavoitteena on parantaa sairaalan toiminnan tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta.

Tuottavuuden kasvu ja parantunut hoidon vaikuttavuus saavutetaan tehostamalla
palvelutuotantoa sekä hyödyntämällä tietotekniikka selvästi nykyistä laajemmin ja
tehokkaammin.

Uudistuvassa toiminnassa korostuu toimintojen ja henkilö-, tila- ja laiteresurssien
keskittäminen. Keskittäminen mahdollistaa laajempia toiminnallisten
kokonaisuuksien muodostamisen, tilojen ja laitteiden tehokkaamman yhteiskäytön,
vähentää siirtymiä ja potilassiirtoja sekä selkeyttää ja parantaa potilaiden ohjausta
sairaalan sisällä. Lisäksi se helpottaa logistiikan ja tukipalveluiden organisoitumista
ydintoimistojen tueksi. TOIMINTA

TEKNOLOGIA TILAT

MUUTOS

• Kehitetään hoidon laatua ja parannetaan
potilastyytyväisyyttä

• Parannetaan työn tuottavuutta
• Uudistetaan toimintamalleja ja

rakenteita
• Investoidaan toimitiloihin ja

teknologiaan

OYS 2030 – Toiminta edellä – asiakkaan parhaaksi



Potilas ja prosessit

Potilasnäkökulman korostaminen
§ Toiminta suunnitellaan ja kehitetään potilasta ja

asiakasta varten
§ Potilas saa yksilöllistä ja ammattimaista hoitoa sekä

ystävällistä kohtelua

Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen
§ Henkilökunta on ammattitaitoista ja hoito on

sujuvaa
§ Toiminnot ovat yhdenmukaisia ja vakioituja
§ Potilaan yksityisyys huomioidaan

Tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden
parantaminen
§ Toiminta järjestetään prosessien ja hoitoketjujen

ohjaamana
§ Avohoidon osuutta vahvistetaan àsairaansijoja

vähennetään
§ Tukipalvelut suunnitellaan perustehtävien

vaatimusten mukaan

Resurssien joustava yhteiskäyttö
§ Ammatillista työnjako uudistetaan
§ Varmistetaan eri toimijoiden mielekäs, helppo ja

joustava yhteistyö
§ Tavoitteena tehokas työskentely innovatiivisessa

työympäristössä

Tilat ja rakenteet

Tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen
§ Luotettava tieto on heti saatavissa kaikkialla niin

asiakkaalla, omaisilla kuin henkilökunnalla

Tehokkaat tilaratkaisut, tilojen vakiointi, yhteiskäyttöisyys
ja viihtyvyys sekä muuntojoustavuus
§ Tilat tukevat tehokasta työskentelyä ja työhyvinvointia
§ Vastaanottohuoneet ovat varsinaista, potilaan läsnäoloa

vaativaa, työskentelyä varten
§ Suunnitellaan ensisijaisesti ratkaisuja, joissa potilas pysyy

paikallaan ja ammattilainen liikkuu (mm. yhden hengen
potilashuoneet)

Tehokkaat logistiset ratkaisut
§ Potilaiden, henkilökunnan ja tavaroiden virrat kulkevat

omia reittejään
§ Taloon ulkopuolelta tulevat ja sieltä lähtevät materiaalit,

tarvikkeet, laitteet jne. tuodaan yhteen keskitettyyn
palvelukeskukseen

Energiatehokkuuden lisääminen
§ Vähennetään kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergian sekä

veden kulutusta



Huolellisesti suunnitelluilla tiloilla voidaan
kokonaiskustannuksia vähentää merkittävästi!



KULUT 2012 - 2016
Hoidetut
potilaat
153 721

Hoidetut
potilaat
162 084

Hoidetut
potilaat
155 605

Hoidetut
potilaat
157 346

Hoidetut
potilaat
160 424



Lähde: Ballard (2008), original idea from Don Ward, Constructing Excellence & Anne King, BSRIA, and data from Evans et al .

Suunnittelu 0,1

Sairaalatoiminnan
kustannukset 42

Terveydenhuollon
vaikutukset …

Rakentaminen 1,0

Käyttö ja ylläpito 4,3

Sairaalaprojektin suhteelliset kustannukset
elinkaaren aikana

Investointi /
innovointi toimintaa
tehostaviin
ratkaisuihin
mahdollistaa nopean
takaisinmaksuajan
(10 % alle 10 vuoden
takaisinmaksuajan)

Uusien ratkaisujen terveysvaikutukset!



TULEVAISUUDEN SAIRAALA -
HANKESUUNNITELMIA

Uudistamisohjelma (6/2012, 12/2012)

Lukuisa joukko esi- ja tarveselvityksiä (2012-2013)

1. Lasten ja naisten sairaalan alustava toiminnallinen
suunnitelma (3/2012)

2. Lasten ja naisten sairaala (11/2014)

3. Master Plan (11/2014, 5/2016)

4. Ydinsairaala, konseptisuunnitelma (12/2016)

5. Ydinsairaala I vaihe, hankesuunnitelma (6/2017)
– Vaihe 1, LaNa ja Noppa

6. Ydinsairaala II vaihe, jatkorakentamisen vaiheistus (11/2017)
– Vaiheet 2 (3-4)
– Tukipalvelut
– Tuottavuustarkastelu



PPSHP VALTUUSTO 6/2017
1. Valtuusto merkitsee tiedoksi ydinsairaalan suunnittelun
tilannekatsauksen
2. Valtuusto päättää hyväksyä ydinsairaalan ensimmäisen
vaiheen hankesuunnitelman ja esitetyn hankelaajuuden ja
tavoitekustannuksen 85,6 M€ ja päättää, että hankkeessa
siirrytään toteutus- eli rakentamisvaiheeseen
3. Valtuusto antaa hallitukselle valtuuden hyväksyä
suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät sopimukset
4. Antaa hallitukselle tehtäväksi valmistella ydinsairaalan
seuraavien vaiheiden hankesuunnitelma siten, että valtuusto
voi tehdä ydinsairaalan seuraavien vaiheiden
rakentamispäätöksen joulukuussa  2017



Sairaalasuunnittelun ja
rakennuttamisen
asiantuntijaryhmä

Päätoteuttaja TATE
RAU

HANKKEIDEN KEHITTÄMINEN

(Kehitysvaihe) (Toteutusvaihe)

Valtuusto 14.12.2015 § 21
Valtuusto hyväksyi lasten ja naistensairaalan hankesuunnitelman ja teki rakentamispäätöksen, jossa määriteltiin
hankkeen tavoitteet ja investointikustannukset.

Valtuusto 20.3.2017 § 5
Valtuusto hyväksyi lasten ja naistensairaala –hankkeelle esitetyn laajuuden
ja tavoitekustannuksen 75,2 M€ ja päätti toteutusvaiheeseen siirtymisestä.
Valtuusto antoi hallitukselle valtuudet hyväksyä rakentamiseen liittyvät sopimukset.

Valtuusto 12.6.2017 § 17
Valtuusto hyväksyi ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman
ja esitetyn hankelaajuuden ja tavoitekustannuksen 85,6 M€ ja päätti toteutusvaiheeseen siirtymisestä.
Valtuusto antoi hallitukselle valtuudet hyväksyä suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät sopimukset.



Yhteissuunnittelu on
elävä prosessi

Yhteissuunnittelu osallistaa
henkilökuntaa ja auttaa
toimintoprosessien
uudistamisessa

OYS Testlabin mallihuoneissa
on testattu huoneiden kokoa
ja toimivuutta



Potilas ja perhe keskiössä

Yhteissuunnittelua on tehty myös perheiden
ja potilaiden kanssa KESÄLLÄ 2016 JA 2017



31.10.2017
Välinehuolto

Purkualue
01/2018 – 07/2018
01/2019

Inframuutokset ja väistöt
(05/2016 - 12/2017 & 04/2018)



1. Vaihe 08/2018 – 12/2021
Uudisrakentaminen
Lasten ja naisten sairaala
Lana 25 700 brm2/75,2 M€
Ydinsairaalan 1 vaihe
Noppa 20 800 brm2/85,6 M€
Purkutyöt 4 M€



19.5.2017
Kuva: Vaiheen 2 sijoitusluonnos sairaala-alueella

2. Vaihe 2022 – 2026
Päivystys
Kuvantaminen
Tehot
Leikkaustoiminta
Vuodeosastoja
n. 86 700 brm2/350 M€



II-vaiheen sekä Lasten ja naisten sairaalan sisääntulopiha



19.5.2017

Kuva: Vaiheiden ja toimintojen Masterplan -luonnos alueella



Ideakuva liikennejärjestelyistä



Ideakuva liikennejärjestelyistä



Sisänäkymä keskuskadulta





KEHITYSVAMMAHUOLLON
OSAAMISKESKUS HANKE

SUUNNITTELUN KEHITYSVAIHE
TILANNEKATSAUS
11/2017



PPSHP KEHITYSVAMMAHUOLLON VAATIVIEN ERITYISPALVELUJEN
OSAAMISKESKUS

• Päätös Hallitus 7.11.2016 (§138) aloittaa rakentamisen suunnittelu
• Päätös tontista 11/2017
• STM poikkeuslupa investointihankkeelle 11/2017

q Tontti sijaitsee Oulussa Peltolan kaupunginosassa
q Kaikki kehitysvammahuollon nykyiset toiminnot siirtyvät osaamiskeskukseen
q Keskus tuottaa kehitysvammahuollon vaativia erityispalveluja avohuoltona polikliinisesti sekä

laitoskuntoutuspalveluja
q Rakennuksen koko 4200 brm2
q Tilat muodostuvat laitoskuntoutustiloista (30 laitospaikkaa) sekä poliklinikan

vastaanottotiloista sekä palveluja tukevista toiminnallisista ja logistisista tiloista
q Osaamiskeskuksen henkilökunnan määrä on yli 100
q Kustannusarvio n. 10 - 12 miljoonaa
q Suunnittelun kehitysvaihe päättyy 2/2018
q Toteutusvaihe, rakentaminen alkaa 3/2018
q Osaamiskeskuksen luovutus tilaajalle 5/2019
q Toiminta siirtyy uusiin tiloihin kesällä 2019



PPSHP KEHITYSVAMMAHUOLLON VAATIVIEN
ERITYISPALVELUJEN OSAAMISKESKUS

q Hanke: OYS KEVA Kehitysvammahuollon osaamiskeskus
q Toteutusmuoto: Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka
q Tilaaja: PPSHP
q Käyttäjä: Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)
q Suunnittelijat: Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy (pää- ja arkkitehtisuunnittelu)
q WSP Finland Oy: Rakennesuunnittelu
q Granlund Oulu Oy: Talotekniikkasuunnittelu
q Valvonta: Rakennuttajatoimisto Promen Oy
q Päätoteuttaja: Lemminkäinen Oy



SUUNNITTELUN KEHITYSVAIHE - PÄÄTAVOITTEET

q HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA VALMIS (11/2017)
q RAKENNUKSEN KIINTEÄ OSA LUKITTU (11/2017)
q KUSTANNUSTASO VAHVISTETTU (11/2017)
q RAKENNUSLUPAHAKEMUS JÄTETTY (12/2017)
q RAKENNUKSEN MUUNTUVA OSA LUKITTU (1/2018)
q TOTEUTUSVAIHEEN SUUNITELMA TEHTY (1/2018)
q RAKENTAMISPÄÄTÖS HALLITUS (2/2018)



JUURI NYT…

• TOIMINNALLISEN SUUNNITTELUN AVULLA TARKENNETAAN
TILOJEN ARKKITEHTISUUNNITTELUA JA TEKNISTÄ
SUUNNITTELUA

• KÄYTTÄJÄTYÖPAJAT
• TUKIPALVELUTYÖPAJAT
• PROSESSIEN MALLINNUS TYÖPAJAT
• SUUNNITTELIJOIDEN TYÖPAJAT



19.5.2017







19.5.2017



Purkutyöt aloitettu
lokakuussa 2017
Rakentamaan
päästään keväällä
2018
Käyttöönotto kesällä
2019





2017 – 2019
4500 brm2
12 M€



Seuraa meitä

Future hospital @oys2030

Tulevaisuuden sairaala 2030

- Yhteispelillä -


