
INTEGROITU PROJEKTITOTEUTUS
SILTASAIRAALA



SILTASAIRAALA  OSANA  MEILAHDEN KAMPUSTA

uusi lastensairaala

Tornisairaala

Biomedicum

Lastenlinna

Naistenklinikka

Kolmiosairaala

Haartmanin sairaala

HUSLAB

SILTASAIRAALA

Silmä-korvasairaala

Syöpätautien klinikka

Lastenklinikka



SILTASAIRAALAN  RAKENNUSALUE

SILTASAIRAALA

TORNISAIRAALA

Siltasairaala rakennetaan
Meilahden tornisairaalan
ja Paciuksenkadun väliin,
ulottuen nykyiseen Syöpä-
tautien klinikkaan asti.

KOLMIO-
SAIRAALA



TOIMINTOJEN  SIJOITTUMINEN  SILTASAIRAALAAN

7. Vuodeosasto

6. Vuodeosasto

5. Päiväsairaala ja poliklinikka 5. Vuodeosasto

4. Päiväsairaala ja poliklinikka silta 4. Vuodeosasto konehuone konehuone

3. Päiväsairaala ja poliklinikka silta 3. Pääaula, ravintola,                     poliklinikat                          toimistot
opetustilat, luentosalit

2. Pääaula, HUSLAB, toimistot 2. Päivystys Leikkaus- ja anestesiaosasto

1. Sädehoito PET-TT tunneli 1. Kuvantaminen Teho-, tehovalvonta- ja valvontaosastot

T. tekniset tilat tunneli T. Simulaatio, vainajat                    pukutilat, tekniset tilat, huolto

Paciuksenkadulta
avautuu Meilahden
tontille uusi ajoyhteys,
joka on tarkoitettu
ensisijaisesti
päivystysliikenteelle.



AIKATAULUN  PÄÄVAIHEET

12/2013
HUS:n valtuusto
hyväksyy
hankkeen
jatkovalmistelun

2014
Toimialojen työryhmät
aloittavat toiminnallisen
suunnittelun, joka jatkuu
kaikkien hanke-
vaiheiden ajan

06/2015
Hankesuunnitteluvaihe käynnistyy HUS:n eri toimijoiden
kesken

10/2015
Rakennuksen suunnittelusta käydyn arkkitehtikilpailun voittaa työyhteenliittymä Team Integrated

12/2015
Rakennuttaja- ja suunnitteluorganisaatio liittyy mukaan suunnitteluun

12/2015
Tuleva sairaalarakennus saa nimen Siltasairaala ja ns. työnimi Traumakeskus-Syöpäkeskus jää pois

12/2016
HUS:n valtuusto tekee hankkeen rakentamispäätöksen, toteutussuunnittelu käynnistyy

Toiminnallinen suunnittelu

Muutosjohtaminen

Hanke-
suunnittelu

Toteutus-
suunnittelu ja
rakentamisen

valmistelu

Käyttöönotto

Rakentaminen

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



POHJAPIIRROKSET
KERROS
5.(–7.)

Syöpäkeskuksen päiväsairaala
ja poliklinikka

Vuodeosasto



POHJAPIIRROKSET
KERROS

4.

Syöpäkeskuksen päiväsairaala
ja poliklinikka

Vuodeosasto



POHJAPIIRROKSET
KERROS

3.

Opetus- ja kokoustilat
Ravintola ja liiketila
Siltasairaalan poliklinikka

Toimistotilat

Syöpäkeskuksen päiväsairaala
ja poliklinikka



POHJAPIIRROKSET
KERROS

2.

HUSLAB-näytteenotto
Kuvantaminen
Leikkausosasto Siltasairaalassa

Toimistotilat

Syöpäkeskuksen päiväsairaala
ja poliklinikka

Päivystys Siltasairaalassa

Päivystys Tornisairaalassa

Leikkausosasto Tornisairaalassa

yhdistetty
toiminta

yhdistetty
toiminta



POHJAPIIRROKSET
KERROS

1.

HUSLAB-näytteenotto
Kuvantaminen
Sädehoito
Tehohoito



POHJAPIIRROKSET
KERROS

T.

Opetustilat
Pukutilat
Tukipalvelut



Tilaajan tavoitteet
toteutusmuodolle
• mahdollistaa aikataulutavoitteissa pysymisen
• parhaiten varmistaa tilaajan sairaalalle asetettujen

tavoitteiden toteutumisen
• tukee kustannusarvion ja aikataulun pitävyyttä
• tukee tilaajan laatuvaatimusten saavuttamista
• sopii tilaajan resursointiin
• vähentää lisä- ja muutostöitä/niihin liittyvää

vastakkainasettelua



Toteutusmuodon valinta



Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka
tavoitebudjetilla

• suunnittelun ja rakentamisen limittäminen
• suunnitteluratkaisujen kehittäminen yhdessä urakoitsijan kanssa
• tuotantoteknisten ratkaisujen hyödyntäminen
• vuorovaikutuksen parantaminen eri osapuolten välillä
• yhdessä laadittu ja valvottava kustannusarvio
• sovitaan yhteisesti varaukset tavoitebudjettiin, kustannusriskin jakaminen
• yhteistyö mahdollistaa innovaatiot
• joustava malli toteutuksen aikaisille muutoksille
• mahdollistaa tilaajan osaamisen hyödyntämisen hankkeen eri vaiheissa
• mahdollistaa tilaajan osallistumisen hankintoihin
• kannustinjärjestelmät (PJU, aliurakat, suunnittelijat)



Kaupallisia asioita

• PJU:n tavoitebudjettitaso
• palkkio tavoitebudjetin perusteelle, palkkio-%
• bonuspooli PJU
• bonuspooli alihankintoihin
• tavoitebudjetin ylityksen jakaminen 2% asti -> 70% tilaaja, 30% PJU
• tavoitebudjetin ylitys 2% jälkeen -> 100% tilaaja
• tavoitebudjetin alituksen jako 2% asti -> 30% tilaaja, 50% PJU, 20%

bonuspooli
• tavoitebudjetin alituksen jako 2% jälkeen -> 80% tilaaja, 0% PJU, 20%

bonuspooli
• järkyttävä tapahtuma



PJU:n hankinta-aikataulu



Tarjouksien arviointi

• Laadulliset vertailuperusteet 70%
• avainhenkilöiden osaaminen 30%

• projektinjohdon ja talotekniikan avainhenkilöt
• talotekniikan tentti

• kykyä tuottaa arvoa rahalle 25%
• kehitysvaiheen toteutussuunnitelma
• urakan aikataulu ja vaiheistus sekä hankkeen riskit
• talotekniikan toteuttamissuunnitelma

• johtamis- ja yhteistyökyky 15%
• johtaminen ja tuloksentekokyky
• yhteistoimintakyky

• Palkkio 30%



Kehitysvaihe 6 – 12 / 2017

• Päätehtävät
• kustannusarvion teko, tavoitebudjetti
• yleisaikataulu, läpimenoajan lyhentäminen
• toteutusvaiheen projektisuunnitelma

• Muita tehtäviä mm
• suunnittelun edistäminen
• suunnitteluratkaisujen kehittäminen
• avaintulostavoitteet ja –mittarit
• alkuvaiheen hankintojen teko, erityisesti purku-, maanrakennus- ja

louhintaurakat



Toimintatapoja ja -keinoja

• Big Room työskentely (käyttäjät, suunnittelijat, urakoitsija, tilaaja)
• viikkoaikataulu
• yhteiset pelisäännöt
• kiteytykset
• muistiot

• CAVE
• Last Planner

• kehitysvaiheen aikataulu
• hankintasuunnitelmien aikataulutus

• TVD (Target Value Design) Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu



Nykyhetki

• Kehitysvaihe saatiin päätökseen joulukuussa
• Toteutusvaiheen päätös lainvoimainen 5.1.2018
• Rakennustyöt käynnistyivät 8.1.2018
• Tavoiteaikataulu valmistumiselle 6 / 2022
• Jatketaan edelleen työskentelyä Big roomissa, hyödynnetään Last

Planneria ja TVD –menettelyä, tutkitaan Tahtiaikataulun käyttöä…



KIITOS!


