PPSHP Valtuusto
8.12.2020

Valt 3.12.2019 § 47
Valtuusto antaa hallitukselle tehtäväksi laatia palvelutuotannon
yleissuunnitelmassa kuvatun vaiheen 2 hankesuunnitelma siten, että valtuusto
voi tehdä sairaalan seuraavien vaiheiden rakentamispäätöksen.

• K-rakennusosa puretaan
(keskusleikkausosasto, kirurgian
vuodeosastot, päivystys, hammas- ja
suusairauksien avohoito)
• Uudisrakennus noin 80 000 brm2
• Laajuus tarkentuu kehitysvaiheiden aikana

• Toiminnallinen sisältö tarkentuu
kehitysvaiheiden aikana
• Toisiinsa liittyvien toimintaprosessien läheisellä
sijainnilla ja eri yksiköiden yhteiskäytön
mahdollisuuksia tukemalla saadaan toimintaja tilakokonaisuus, joka tuo synergiaetua ja
lisää toiminnan sujuvuutta ja tuottavuutta.
• Toisessa vaiheessa ei rakenneta:
• Tuki- ja logistiikkapalvelukeskusta
• Lasten psykiatrian ja sairaalakoulun tiloja
• Konsernipalvelujen tiloja
• Potilashotellia
• Patologian tiloja
• Sädehoitobunkkereita (2kpl)
• Kaupallisia liiketiloja

Tunnelit

Leikkaustoiminnan tilat
• Koko sairaalaan 50 salia (varaus 5 lisäsalille)
• 2. vaiheeseen 8 salia (varaus 5 lisäsalille)
• 12 heräämöpaikkaa (varaus n.8 paikalle)
• Tukitilat
• Leikkaustoiminnan volyymit kasvavat enemmän
kuin tilat = tuottavuus!

Leikkaussalit
• Hankesuunnitelmassa 13 salia (13/55)
• Riittäisikö 50 + muuntojoustovaraus 5?
• Leikkaustoiminnassa tehostamisen varaa
• Tehokkuus jo nyt korkea saliajan perusteella
• Leikkausaika/saliaika: parantamisen varaa on
• Strategian mukaan aktiivista toiminta-aikaa nostetaan
• Osuuskunnan vaikutus aukioloon ja volyymeihin?
• Erityisesti päiväkirurgisissa prosesseissa kehitettävää
• Salimäärän vähentäminen vähentää IV-konehuoneita, tilaa vapautuu muuhun tarpeeseen

Vuodeosastot
• Syöpätautien osastot 60 ss
• Painevalvottuja sulkutilallisia yhden potilaan huoneita suojaeristyspotilaille
• Infektio-osasto, ilmaeristyshuoneet lkm ?
• Pään ja kaulan sairauksien VO + iho
• Kuntoutusosasto
• Kokonaispaikkamäärä
• Nykytilanne: 240 (Opta)+191 (Medta)+134 (Lana) =566
Teho / teva 56
yhteensä 622
• Hankesuunnitelma 600 + 88
yhteensä 688
• OYS:n somaattisten paikkojen määrä nousemassa 10 %

• Onko sairaansijojen määrän kasvulle tarvetta?
•
•
•
•

Potilashotellin merkitys
Käyttöaste: yökuormitus 85%
Hoitojaksoja lyhemmiksi?
OKS:n ja kotisairaalan rooli

• ” Tulevaisuuden ydinsairaalan vuodeosastoilla hoidetaan päivystyksen kautta sairaalaan
• tulleita, äkillisesti sairastuneita potilaita tai vaativassa elektiivisessä hoidossa olevia
• potilaita, joiden elintoimintojen stabilointi ja seuranta kestää yli 24h.”

Diagnostiikka
• Nordlab (2.1-vaiheeseen):
• tilat kasvavat nykyisestä
• Kalliiden tilojen osuus kasvaa
• Kalliita sairaalalaitteita, mihin budjettiin?
• Aiesopimus tarvitaan

• Patologia ei mahdu budjettiin eikä 2. vaiheen tiloihin
• Ei ole ollut mukana alun perin hankkeen kokonaisuudessa

• Biopankki

• Kuvantaminen
• Kokonaistilatarve vielä tarkentumatta, mutta suuruusluokka on tiedossa
• Syklotronivaraus tilasuunnittelun kannalta haastava

• KNF
• Kasvava tilatarve
• Yhteys neurokeskuksen toimintaan

Poliklinikat ja päiväsairaalat
• Tilat pienenevät nykyisestä
• Volyymit kasvamassa
• Käyntimäärien kasvu taitetaan uusilla
toimintatavoilla
• Digitaaliset palvelu
• Jalkautuva ESH

• Avohoidon prosessien ja volyymien arviointi
tehdään loppuvuoden ja kevään 2021 aikana

Myöhemmin rakennettavia
• Tukipalvelukeskus
• L4-kaaren muutos/laajennus (Lasten psyk.
Sairaalakoulu)
• Sädehoitobunkkerit
• Patologian tilat
• Keskuskatu liiketiloineen
• Potilashotelli
• Parkkilaitos tarvittavassa laajuudessa

• Keskuskatu ja liikehuoneistot
• Keskuskatu ”kutistuu”
• Liikehuoneistoille ei varata tiloja
• Laajentuva keskuskatu ja liikehuoneistot
mahdollistetaan seuraavissa rakennushankkeissa

•

Valtuusto edellyttää (Valt 3.12.2019 § 47), että hankesuunnitelma laaditaan siten, että Tulevaisuuden sairaala
2030 tuottavuustavoite 10 – 15 % saavutetaan.

•

Uusia toimintamalleja, nykyistä tiiviimpää sairaalarakennetta, kehittyneempiä tietojärjestelmiä ja ennen kaikkea
uusien toimintatapojen omaksumista potilaan hoitoon, tutkimukseen ja opetukseen.

•

Tuottavuusohjelma perustuu siihen, että sairaalan palveluiden hinnat eivät nouse ja palvelukysynnän oletetaan
kasvavan 2 % vuodessa väestön ikääntymisen vuoksi.

•

Tuottavuuden kasvu ja parantunut hoidon vaikuttavuus saavutetaan
•

Tehostamalla palvelutuotantoa

•

Hyödyntämällä tietotekniikkaa selvästi nykyistä laajemmin ja tehokkaammin

•

Keskittämällä toimintojen ja henkilö, tila- ja laiteresursseja  keskittäminen mahdollistaa
•

Laajempien toiminnallisten kokonaisuuksien muodostamisen

•

Tilojen ja laitteiden tehokkaamman yhteiskäytön

•

Vähentää siirtymiä ja potilassiirtoja

•

Selkeyttää ja parantaa potilaiden ohjausta sairaalan sisällä

•

Helpottaa logistiikan ja tukipalveluiden organisoitumista ydintoimintojen tueksi (keskittämällä
esimerkiksi leikkaussalit ja heräämöt yhteen niiden käyttöä saadaan tehokkaammaksi)

•

Keskitetyssä toimintamallissa henkilöstön ja laitteiden yhteiskäyttö on tehokkaampaa.

Vaihe 2.1
Kehitysvaihe 2020Toteutus 2021-2024

Vaihe 2.2
Kehitysvaihe 2021Toteutus 2026-2028

• Allianssiurakka
• Hallituksen hankintapäätöksellä (Hall 21.9.2020 § 169) päätoteuttajaksi valittu
NCC Suomi Oy ja automaatiourakoitsijaksi Siemens Osakeyhtiö
• Hankinta sisältää toisen vaiheen päätoteuttajan kehitys- ja
toteutusvaiheiden tehtävät sisältäen suunnittelun, rakentamisen
valmistelun, rakentamisen johtamistehtävät ja uudisrakentamisen sekä
talotekniset työt.
• Lisäksi hankintaa sisältyy optioita, joiden hankittavat laajuudet
tarkentuvat kehitysvaiheen aikana.

• Tilaaja voi lunastaa yhden, useamman tai kaikki tarjouspyynnössä mainitut optiot.
Tilaaja voi myös olla lunastamatta yhtään optiota.
• Optioiden lunastaminen vaatii tilaajan erillisen päätöksen.
• Optioiden kokonaisarvo on enintään 140 milj. €, josta uudisrakentamisen
kustannuksiin kuuluu noin 42,5 milj. €.
•
•
•
•
•
•
•

vaiheen 2 Kiinteät sairaalalaitteet
vaiheen 2 Irtokalusteet
vaiheen 2 Turva- ja viestintätekniikka
vaiheen 2 Erikoissuunnittelu (esim. toiminnallisuus, logistiikka, sairaalatekninen)
Muut aluetekniikan siirrot sekä vanhojen rakennusten purkutyöt
vaiheen 2 Lääkintätekniikka
vaiheen 2 Lisärakentaminen (lisää kerroksia tai muu vastaava lisärakentaminen

• Lääkintälaitteet ja lisärakentaminen eivät kuulu valtuuston (Valt 4.6.2018 § 18)
hyväksymän uudistamisohjelman kokonaiskustannuksiin. Näiden optioiden
lunastaminen vaatii tilaajan erillisen päätöksen ja rahoituksen.

Valittu

Uudistamisohjelman
kokonaiskustannukset

Hankelaajuus (brm2)

210 000

210 000

210 000

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

910M€

885M€

880M€

Rahoituskustannus (2%)
shp:n taseessa

270 M€

270 M€

270 M€

*Rakentamisen ja talotekniikan (LVISA)
sekä suunnittelun kustannukset.

Alaskirjaukset
Purkukustannukset

37 M€
18 M€

34 M€
34 M€

37 M€
59 M€

Väistö- ja
inframuutoskustannukset

120 M€

45 M€

60 M€

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

Pysäköinti

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

Kunnossapidon invest.

73 M€
434 M€

87 M€
354 M€

87 M€
222 M€

Kokonaiskustannukset
yhteensä***

1 862 M€

1 709 M€

1 615 M€

Tuotannon menetys**

195 M€

120 M€

110 M€

**Tiloista aiheutuvan arvoa
tuottamattoman työn kustannus .

Nykyinen
MP 2035

Vaihtoehto
MP 2031
(pesula jää)

Vaihtoehto
MP 2027
(pesula pois)

Uudisrakentaminen (Valt 4.6.2018 § 18, Haahtela ind. 89) = 880 M€
( Haahtela ind. 09/2020; 93 = 920 M€)
Uudisrakentaminen *
(Haahtela ind. 89)
Rakennus A (Valt 4.6.2018 § 19)
(Haahtela ind. 89)
Hall 11.12.2018 §185, Hall 18.11.2019 §182
- rakentaminen, talotekniikka ja suunnittelu
- kiinteät sairaalalaitteet
- purkutyöt + aiemmin tehty työ
- tilaajan kustannukset
Rakennus B (Valt 4.6.2018 § 20)
(Haahtela ind. 89)

Budjetti OYS 2030
(Valt 4.6.2018 §18)
880 M€ (ind.89)
•
•
•
•

- Sädehoitoyksikkö
- (Tukipalvelukeskus)

- Uudisrakentaminen yhteensä

232,9 M€

58 660 brm2

204,9 M€
10 M€
2,3+11,7 = 14 M€
35,6 M€ (Rak. kust. 28 M€)

Allianssin tavoitekustannus
228,9 M€

Allianssin loppukustannusennuste
228,9 M€

Hankkeen budjetti
264,5 M€

Hankkeen loppukustannusennuste
264,5 M€

323,4 M€

58 186 brm2

355 M€
•
•
•
•
•
(Ehdotus Valt. 12/-20
Hanke 347 M€)
• 24,3 M€

Loppukustannusennuste
920 M€ (ind.93)

264,5 M€

Hallitus 10.12.2019 § 203
- rakentaminen, talotekniikka ja suunnittelu
- kiinteät sairaalalaitteet + ICT infra (vaihe 1)
- purkutyöt
- maanalainen pysäköinti
- tilaajan kustannukset

Rakennus C (Haahtela ind. 89)

Uudisrakentaminen

280,4 M€
10+10 = 20 M€
1 M€
19,5 M€
54,1 M€ (Rak. kust. 43 M€)

• Budjetti 310 M€
• 24,3 M€

• (20 M€)
•
•
•
•

Sidottu 580,6 M€ (RAK)
20 M€ (KSL/A ja B)
C-vaiheen B 310 M€
Tukipalvelukeskus B 20 M€

Allianssin tavoitekustannus
320,8 M€

Allianssin loppukustannusennuste
320,8 M€

Hankkeen budjetti
374,94 M€

Hankkeen loppukustannusennuste
374,94 M€

n. 80 000 brm2

B 310 M€
•

Sädehoitoyksikkö 24,3 M€

•

Tukipalvelukeskus (Hankesuunnitelman päivitys: tilatarpeet
muuttuneet; apteekin tilat)

Valt 4.6.2018 § 20
• Uudistamisohjelman rakentamisen ja talotekniikan (LVISA) sekä suunnittelun arvioidut
kustannukset ovat 880 milj. € Master Plan 2018 mukaisesti (Haahtela ind. 89) = 920 M€
(Hintataso 9/2020, Haahtela ind. 93)

•

Sidottu noin 600 M€ (rakennukset A ja B ja sädehoitoyksikkö)

•

Vaiheen 2 uudisrakentamisen (sis. rakentamisen, talotekniikan (LVISA) ja
suunnittelun) tavoitekustannusarvio 310 M€ (Hintataso 9/2020, Haahtela ind. 93)

•

Tuki- ja logistiikkapalvelukeskuksen kustannuksiksi on arvioitu noin 20 M€

•

Irtaimet lääkintälaitteet, kuvantamisen laitteet ja ICT- ja AV-järjestelmät, välinehuollon
sekä NordLabin laiteinvestoinnit eivät sisälly uudisrakentamisen budjettiin, vaan ne
käsitellään vuosittain talousarviomenettelyn yhteydessä.

 Uudisrakentamisen osuudesta toisen vaiheen tavoitekustannusarvio ylittyy 10 M€

Pysäköinnin budjetista
Purkutöiden ja inframuutosten
budjeteista: mm. liittymät, purkutyöt,

infra-muutokset

•
•
•
•
•

Maanalaisen pysäköinnin budjetiksi on aiemmin arvioitu 30 milj. € (n. 500 ap)
Maanalaisen pysäköintitarvetta on tarkasteltu uudelleen ja tarve on n. 260 ap:lle (arviolta noin 20 M€.
Vrt, 1-vaiheen ap:t. Esim. TAYS 50 keur/ap)
Toisen vaiheen budjettiin esitetään siirrettäväksi 10 M€ maanalaisesta pysäköinnistä. Siirto tapahtuu
kasvattamatta uudistamisohjelman kokonaisbudjettia.
Pysäköintipaikkojen tarveselvitystä ollaan päivittämässä
Maanpäällisen pysäköinnin rakentamiskustannukset noin 10% maanalaiseen verrattuna
(rakenteellinen pysäköinti n. 25-30 keur/ap)

Valittu
Nykyinen
MP 2035

Vaihtoehto
MP 2031
(pesula jää)

Vaihtoehto
MP 2027
(pesula pois)

Hankelaajuus (brm2)

210 000

210 000

210 000

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

910M€

885M€

880M€

Rahoituskustannus (2%)
shp:n taseessa

270 M€

270 M€

270 M€

37 M€
18 M€

34 M€
34 M€

37 M€
59 M€

120 M€

45 M€

60 M€

Kunnossapidon invest.

73 M€
434 M€

87 M€
354 M€

87 M€
222 M€

Kokonaiskustannukset
yhteensä***

1 862 M€

1 709 M€

1 615 M€

195 M€

120 M€

110 M€

Alaskirjaukset
Purkukustannukset
Väistö- ja
inframuutoskustannukse
t
Pysäköinti

Tuotannon menetys**

10 M€

• Koko toiselle vaiheelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on
varmennettu
• Sopijapuolet sitoutuvat asetettuihin kustannus- ja
aikataulutavoitteisiin
• Kaupallinen malli, avaintulosalueet sekä sopimus (toteutusvaiheen
tilaus) on yhteisesti hyväksytty
• Valtuusto on hyväksynyt toisen vaiheen hankesuunnitelman
• STM:n poikkeuslupa on saatu.

Hallitus esittää valtuustolle, että
1.

valtuusto päättää hyväksyä Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 toisen vaiheen hankesuunnitelman

2.

valtuusto päättää hyväksyä, että valtuuston 4.6.2018 § 18 hyväksymässä Tulevaisuuden sairaala OYS
2030 -ohjelman yleissuunnitelmassa (Master Plan 2018) pysäköinnille arvioiduista kustannuksista
siirretään 10 miljoonaa euroa uudisrakentamisen kustannukseksi. Esitetty siirto tapahtuu
kokonaisbudjettia kasvattamatta.

3.

valtuusto päättää hyväksyä toisen vaiheen rakentamisen esityksen mukaisesti ja esitetyssä
hankelaajuudessa siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään noin 347 M€.
Kokonaiskustannuksiin sisältyvät seuraavat optiot (arvo: noin 42,5 M€)

4.

5.

- aluetekniikan siirrot ja purkutyöt
- kiinteät sairaalalaitteet
- turva- ja viestintätekniikka
- irtokalusteet.
valtuusto antaa hallitukselle tehtäväksi ryhtyä kohdan 2 edellyttämiin tarpeellisiin toimenpiteisiin
mm. hyväksyä rakentamiseen liittyvät valmistelu-, kehitys- ja toteutusvaiheen sopimukset ja tehdä
päätökset tarvittavista toisen vaiheen kokonaiskustannuksiin sisältyvien optioiden lunastamisesta.
valtuusto antaa hallitukselle tehtäväksi tehdä tarvittaessa erilliset päätökset uudisrakentamiseen
kuulumattomien optioiden lunastamisesta ja mahdolliset rahoitusta koskevat esitykset ja päätökset
(arvo: noin 97,5 M€):
- toisen vaiheen lääkintätekniset laitteet
- toisen vaiheen lisärakentaminen

