
JORVIN SAIRAALAN 

PERUSKORJAUSOHJELMA



1. Hanke ja sen erityispiirteet ja 

vaatimukset

• Jorvin sairaalan peruskorjausohjelma
- Neljä päähanketta seuraavasti:

– hanke 1 (2019-2021) Leikkaussalien peruskorjausvaihe 1

– hanke 2 (2021-2023) Leikkaussalien peruskorjausvaihe 2

– hanke 3 (2020-2023) Vuodeosastotornien K- ja S- peruskorjaus ja 
yhdistäminen tai uudisrakennus

– hanke 4 (2024-2029) N-tornin 

peruskorjaus sekä synnytysosaston

ja lastenosastojen uudet tilat.



K-kerros:



1. kerros:



2. kerros:



3.-7. kerros:



Hankkeen erityispiirteitä

• Vaativa erikoissairaanhoidon kohde

• Sairaalan toiminta rakentamisen aikana 

• Jatkuva hoitotyön ja teknologian kehittyminen

• Haastava runko ja vaiheistus

• Väistötyöt

• Pitkät toteutusajat  mm. väistötarpeet ja 
rahoitus

• Logistiikka alueella (toiminta / rakentaminen)



Vaatimukset hankkeelle

• Häiriötön sairaalatoiminta

• väistötöiden minimointi

• turvalliset, terveelliset ja tuottavuutta tukevat tilat

• muuntojoustavuus

• elinkaaritalous, kestävä kehitys

• korkealuokkainen tiedonhallinta ja jatkuva 
oppiminen.



3. Tilaajan hankintavaiheen resurssit

Tilaajan hankintavaiheen 
hankintaryhmä
Valmistelu:
▪ Rakennuttamisjohtaja
▪ Projektipäällikkö
▪ Erityisasiantuntija
▪ Tate-asiantuntijat
▪ Tilakeskus
Ohjaus:
▪ Rakennuttamisjohtaja
▪ Projektipäällikkö
▪ Kiinteistöjohtaja
▪ Hankejohtaja
▪ Investointijohtaja
▪ Toimialajohtaja

Tilaajan arviointiryhmä
Tarjousten arvioinnista ja 
pisteyttämisestä vastaa Tilaajan 
edustajien muodostama 
arviointiryhmä. 
▪ Rakennuttamisjohtaja
▪ Projektipäällikkö
▪ Erityisasiantuntija
▪ Tate-asiantuntijat
▪ Kiinteistöjohtaja

Tilaaja käyttää hankintavaiheessa 
apunaan seuraavia konsultteja
▪ IPT-koordinaattori
▪ Tilaajan ulkopuolinen arvioitsija
▪ Lakipalvelut (IPT osaaminen)



3. Tilaajan resurssit hankkeeseen 1/2

Tilaajan edustajat hankkeen johtoryhmään
Tilaaja tulee nimeämään alustavat ehdokkaat (3-x henkilöä) hankkeen johtoryhmään 
ennen tarjousneuvottelujen alkamista.
▪ Rakennuttamisjohtaja
▪ Kiinteistöjohtaja
▪ Toimialajohtajat
▪ Turvallisuusjohtaja
▪ Talouspäälliköt

Hankkeen projektipäällikkö
Tilaaja esittää, että hankkeen projektipäällikkö valitaan ”Hankkeen parhaaksi” -
periaatteella hankkeen kehitysvaiheen alussa. Hankintavaiheen ajan projektipäällikön 
tehtäviä hoitaa tilaajalta 
▪ Projektipäällikkö



3. Tilaajan resurssit hankkeeseen 2/2
Tilaajan ehdokkaat hankkeen projektiryhmään
Tilaaja tulee nimeämään alustavat ehdokkaat hankkeen kehitysvaiheeseen ennen  tarjousneuvottelujen 
alkamista.
▪ Projektipäällikkö
▪ Talotekniikka-asiantuntijat
▪ Logistiikka-asiantuntija
▪ Omistajan edustaja
▪ Ylläpidon edustus
▪ Käyttäjän edustajat
▪ Toiminnallinen projektipäällikkö
▪ Suunnittelijat

Projektiryhmän jäseninä tulee olla vähintään myöhemmin määritettävä määrä Tilaajan edustajia. Jos joku em. 
Tilaajan ehdokkaista valitaan hankkeen projektipäälliköksi, voi Tilaaja nimetä hänen tilalleen uuden ehdokkaan 
projektiryhmään.

Tilaajan asiantuntijat/osaaminen. 
Hankkeella on lisäksi mahdollisuus hyödyntää Tilaajan organisaatiosta löytyvää teknistä asiantuntemusta ja 
kokemusta.
▪ Erikoissuunnittelija KSL (toimintaprosessit)
▪ Turvapalvelut
▪ Huoltopalvelut



3. Tilaajan hankkimat resurssit (1/2)
Tilaajan muut hankkimat resurssit (esim. rakennuttajakonsultti)
▪ Palokonsultti
▪ Sisäilma-asiantuntija
▪ Akustiikka-asiantuntija
▪ jne…

Puolueeton tarkkailija
▪ Hankintavaihe

Puolueettoman tarkkailijan käyttämisestä auditoivassa roolissa tehdään päätös hankintavaiheen 
alussa. Puolueettoman tarkkailijan tehtävänä on valvoa ja varmistaa, että hankinta toteutetaan 
hankintailmoituksen ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti puolueettomasti, tasapuolisesti ja 
syrjimättömästi. Lisäksi puolueeton tarkkailija valvoo ja varmistaa, että tarjoajien valinta on 
hankintalain ja hankintailmoituksen mukainen. Puolueeton tarkkailija ei osallistu tarjousten 
arviointiin.

Talousasiantuntija
Tilaaja hankkii erikseen talousasiantuntijan tarjouskilpailun aikana. Talousasiantuntijan 
tehtäväkuvaus on esitetty liitteessä 6.1. 
▪ Hankintavaiheessa



3. Tilaajan hankkimat resurssit (2/2)

Kustannusasiantuntija
Kustannusasiantuntijan käyttämisestä tehdään päätös tarjouskilpailun aikana. 
Kustannusasiantuntijan tehtävänä on valvoa ja turvata tilaajan kaupallisia etuja. 
Kustannusasiantuntijan tulee toimia puolueettomasti ja ammattitaitoisesti varmistaen, että 
kustannustavoitteet ovat linjassa sovittujen periaatteiden kanssa.
▪ Kehitysvaiheessa

IPT-asiantuntija
Tilaajan avustajana hankintaprosessin läpiviennissä ja IPT-asiantuntijana toimii
▪ Hankintavaiheessa

Tiimityöskentelyn asiantuntija
Tiimityöskentelyn asiantuntijan käyttämisestä kehitystyöpajojen arvioinnin tukena päätetään 
tarjouskilpailun aikana. 
▪ Kehitys- ja toteutusvaiheessa



4. Hankkeessa tarvittava osaaminen

Tilaaja Palveluntuottaja Hankittava 
osaaminen –
paras 
hankkeelle

Hankken johtaminen X x

Suunnittelun johtaminen ja ohjaus X X

Suunnittelu X x

Rakentamisen johtaminen X

Rakentaminen X X

Hankkeen hankinnat X X

Lupa-asiat, valmistelu ja hankinta X

Laadunhallinta ja turvallisuusasiat X X

Viestintä X (ulkoinen) X (sisäinen)

Taulukon yksityiskohtaisempi täyttäminen Excelissä (rasti ruutuun)



Tämän tarjouskilpailun tavoitteena on neuvottelumenettelyä käyttäen valita  IPT-kumppaniksi 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja, jolla on paras asiantuntemus ja osaaminen 
toteuttaa Jorvin sairaalan peruskorjaus ja –parannushanke yhdessä tilaajan kanssa. Valinta tehdään 
tarjouspyynnössä ilmoitetuilla arviointiperusteilla. 

Tilaajan tavoitteena on, että IPT-hankkeen muodostuminen ja osapuolten välisen luottamuksen 
kasvattaminen alkaa jo tämän tarjouskilpailun aikana. Tarjoajan tehtävänä on tarjouksellaan ja 
valintavaiheessa vakuuttaa tilaaja 
• asiantuntemuksestaan toteuttaa tämä hanke ja kyvystä tuottaa arvoa rahalle esittämällään 

organisaatiolla ja toteutusmalleilla 
• on sisäistänyt hankkeen tavoitteet ja vakuuttaa tilaajan kyvystään varmistaa  häiriötön 

sairaalatoiminta
• selvittää yhdessä tilaajan kanssa hankkeen tarkoituksenmukaiset kokonaisuudet sekä tuottaa lisä-

arvoa jatkuvien hankkeiden oppimisen kautta.
• kiinnittämällä hankkeeseen sellaiset avainhenkilöt, joilla on vahvat näytöt onnistumisesta vastaavista 

tehtävistä ja hankkeista
• kustannustehokkuudellaan ja kyvykkyydellään määrittää hankkeelle oikean kireystason 

tavoitekustannus
• kustannusosaamisellaan ja asiantuntemuksellaan kehittää hankkeen kustannusarvioita
• korkeasta suorituskyvystä ympäristö- ja turvallisuusasioissa
• kyvykkyydestä ja tahdosta sekä sitoutumisesta johtaa projektia yhdessä tilaajien kanssa 

yhteistoimintamallin/IPT-mallin periaatteiden mukaisesti

5. Hankinnan tavoite



5. Hankinnan eteneminen perinteisellä

toteutusmuodolla.



6. Markkinavuoropuhelu

Kuvatkaa lyhyesti markkinavuoropuhelun/-puhelujen tavoitteet ja 
ohjelma

• Ennakkomateriaalin ja asialistan toimitus, mahdollisuus ennakkokysymyksien 
lähettämiseen

• Hankkeen esittely: tilaajan näkemys 

• Keskustelua näkemyksestä, laajuudesta, aikataulusta ja kehitysehdotuksista
• Keskustelua hankkeen riskeistä
• Näkemykset hankkeen keskeisistä osapuolista
• Keskustelua ehdokkaiden valintaprosessista ja menetelmistä
• Mahdollisuus kahdenkeskisille keskusteluilla, a 15 min.



Jorvin sairaalan 

peruskorjausohjelma

vaihe 1 vaihe 2 vaihe 3 vaihe 4 vaihe n

…

HUS-Kiinteistöt Oy:n IPT2 –hankkeen pilotin tavoitteena on luoda asiakirjat 
integroidulle projektitoteutuskokonaisuudelle, joka mm.:

• muodostuu useasta rakennusvaiheesta, mutta kilpailutetaan kokonaisuutena
• antaa mahdollisuuden ryhmälle yhdessä kehittää toimintatapoja
• lyhentää toteutusaikoja
• voidaan keskeyttää etukäteen sovituista syistä



Tästä kaikki alkoi…



7. Hankintailmoitus: kuvaus 

hankinnasta
• Tilaaja toteuttaa hankeen IPT-mallilla
• Hankkii IPT-kumppanit suunnitteluun ja toteutukseen neuvottelumenettelyllä 

kehittämään ja toteuttamaan kohteet yhteistoiminnassa tilaajan kanssa
• Valitsee vähimmäisvaatimukset täyttäneistä (toteuttajista?)ehdokkaista 

tarjouskilpailuun 3-5 parasta
• Valinta? Pisteytys? Työpajat?
• Alustavia tarjouksia? Tavoitehinta
• Käynnistää tämä ja suunnittelijoiden kanssa hankkeen kehitysvaiheen
• päättää kehitysvaiheen jälkeen erikseen kohteen rakentamisen 

käynnistämisestä ja siirtymisestä toteutusvaiheeseen tai kohteen 
toteuttamisen keskeyttämisestä, jos kehitysvaiheessa ei saavuteta tilaajan 
tavoitteita

• Päättää osavaiheen valmistuttua uuden vaiheen käynnistämisestä…



7. Tästä ideoita hankintailmoituksen 

kuvaukseen

21

Tilaaja
▪ toteuttaa hankkeen IPT-mallilla
▪ hankkii IPT-kumppanit neuvottelumenettelyllä (ryhmittymän / ensin suunnittelijat sitten 

rakentajat / vai miten?) kehittämään ja toteuttamaan kohteen yhteistoiminnassa tilaajan kanssa
▪ valitsee vähimmäisvaatimukset täyttäneistä ehdokkaista tarjouskilpailuun 3-5 parasta
▪ toimittaa näille neuvottelukutsun ja pyytää niiltä alustavat tarjoukset
▪ neuvottelee valittujen tarjoajien kanssa näiden alustavien tarjousten pohjalta
▪ pyytää neuvottelujen päätyttyä lopulliset tarjoukset
▪ valitsee parhaan tarjouksen tehneen palveluntuottajan
▪ käynnistää tämän kanssa kohteen kehitysvaiheen
▪ päättää kehitysvaiheen jälkeen erikseen kohteen rakentamisen käynnistämisestä ja siirtymisestä 

toteutusvaiheeseen tai kohteen toteuttamisen keskeyttämisestä, jos kehitysvaiheessa ei 
saavuteta tilaajan tavoitteita

Hankintaprosessin kuvaus 
Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta 
Asiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä
Mahdollisuudet kysyä / keskustella hankintailmoituksesta



Neuvottelut 

hankintailmoituksesta

Mahdollisuus esittää kirjallisia kysymyksiä ja palautetta
▪ Miten hoidetaan?

Mahdolliset info- tai keskustelutilaisuudet
▪ Tarvitaanko ja jos tarvitaan, miten hoidetaan?



Miten seuraavat tarjoajien soveltuvuusvaatimukset sopivat teidän 
hankinnalle? Mitä ne tarkoittavat käytännössä?

▪ Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai 
kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

• Tilaajavastuulain vaatimukset

▪ Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

• Tilaajavastuulain vaatimukset

• Luottokelpoisuus

• Liikevaihtovaatimukset

▪ Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys

• Pätevyydet ja sertifikaatit

• Yritysreferenssit

• Nimetään avainhenkilöt

• Avainhenkilöiden  koulutus, kokemus ja osaaminen

8. Tarjoajien 
soveltuvuusvaatimukset



8. Tarjoajien valintaperusteet

- Valintaperuste 1
- Valintaperuste 2
- …..



8. Tarjousten vertailuperusteet (täytetään 

marraskuun työpajassa)


