
Kilpailuttamisprosessin keskeiset asiat

• Hankkeen esittely

• Vertailuperusteet

• Neuvotteluprosessi

• Työpajojen sisältö

• Kaupallisen mallin periaatteet
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Pohjanmaan SOTE-talon uudishanke, 

toteuttajien hankinta
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Hanke ja sen erityispiirteet ja vaatimukset

• Uusi Pohjanmaan Sote -talo 

– Vaiheistus: 2017 – 2021

• Laajuus: 30 000 brm2

– n. 130 Me (sis. KSL -hankinnat)

– n.13 kerrosta

• Kiinteistökannan muutos: 

Kerrosala vähenee 60 000m2 purettavina ja myytävinä rakennuksina. 

• Toteutusmuoto

– Mahdollisesti projektiallianssi: tilaaja, suunnittelijat ja toteuttaja
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Pohjanmaan Sote -talo

• Suurpoliklinikka (326 000 käyntiä vuodessa)

• Vuodeosastopalvelut  (170 vuodepaikkaa)

• Päihde- ja mielenterveyspalvelut (70 vuodepaikkaa)

• Päiväsairaalapalvelut (30 paikkaa)

• Informaatio ja palveluohjaus toiminnot

(palvelunohjauspiste, kolmas sektori, vapaaehtoistoimijat)

• Tilat yksityisille palveluntuottajille 
(asiakasapteekki, kioski, kahvila, ravintolapalvelut)

29.6.2017 4



Vaiheistus
• Ennen IPT –hanketta:

Toimintojen siirto purettavista

rakennuksista 1/2018

Purettavat rakennukset

R 10-12/2017

I 12/2017-2/2018

H 2-4/2018

• IPT -hankkeessa:

Purettavat rakennukset 

NO 4-6/2018

Tunnelit 6-9/2018

Infran siirto ennen 6/2018

Rakentaminen alkaa 

loppuvuodesta 2018
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Tavoite Mitä tarkoittaa

Turvalliset, terveelliset 
tilat ja ympäristö

• turvalliset ja terveelliset tilat asiakkaille

• turvalliset ja terveelliset tilat henkilökunnalle

• Hätä-, huolto- ja henkilöliikenteen selkeys ja turvallisuus

Tyytyväiset 
asiakkaat/potilaat

• asiakkaan/potilaan kokema laatu on Suomen parasta!

• Hankkeen parhaaksi, asiakkaan ja henkilökunnan hyväksi

• saapuminen sairaalaan helppoa, opastus selkeää

• rakennus mahdollistaa riittävien palvelujen järjestämisen ”Health Park”

• pysäköinnin  parantaminen

• Esteettömyys

Valmius Sote-
integraatioon

• rakennus mahdollistaa palvelujen integraation: alustavasti on suunniteltu rakennukseen sijoittuvaksi 
perusterveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoidon palvelut, sosiaalihuollon maakunnallisia palveluita, 
yksityisiä palveluita (mm. asiakasapteekki)

Älykäs sairaala • Standardeihin perustuva kiinteistönhallintajärjestelmä
• IoT: ennakoidaan toiminnallisen teknologian ja kliinisen teknologian kehitystä infrassa
• kyberturvallinen

Tehokkaat ja joustavat 
tilat

• varautuminen muuttuviin asiakastarpeisiin:
− hoitoprosessin tukeminen
− muuntojoustavuus
− monikäyttöisyys
− tilojen suuri käyttöaste/tehokkuus
− tekniikka mahdollistaa digitalisaation ja etäpalveluiden tuottamisen tasapuolisesti maakunnan asukkaille

• rakennuksen integroituminen muuhun sairaalaan

Kustannustehokas
elinkaari

• kustannustehokas ylläpito ja muutosten hallinta
• alhaiset energiakustannukset

Positiivinen ja 
dynaaminen 
julkisuuskuva

• positiivinen uutisointi hankkeesta
• avoin, suora ja aktiivinen oma viestintä (mm. viestintä SOME:ssa)
• aktiivinen, kehittyvä sairaala

Asiakkaan 
kokema 
laatu on 
Suomen 
parasta! 

Pohjanmaan Sote-talo, hankkeen tavoitteet
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Tavoite Mitä tarkoittaa

Turvallisuus • Ei tapaturmia

• Sairaalan turvallinen käyttö rakennustyön aikana

(mm. henkilöliikenteen järjestelyt , infran toimintavarmuus)

Laatu • 0-virheluovutus
• laadukas suunnittelu ja rakentaminen 
• kuivaketjulla terveet tilat
• koko sairaalan häiriöttömän toiminnan varmistaminen hankkeen aikana
• suunnittelijoiden ja rakentajien haastaminen etsimään hyviä ratkaisuja
• ylläpidon huomioiminen suunnittelussa ja rakentamisessa (varmistetaan huollettavuus) 
• tietomallin hyödyntäminen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. BIM to FM.

Aikataulu • hankkeessa hallittu aikataulu
• toteutusvaiheen kesto optimoitu ajan ja laadun suhteen

Joustavuus • muutosten hallinta (mm. keskitetyt TATE-järjestelmät, rakenteellinen muuntojoustavuus)

• kaikkien osapuolten yhteistyökyky

Talous • kustannusarvion pysyvyys
• elinkaarikustannusten huomioiminen suunnittelussa ja rakentamisessa 
• kustannusten tarkka seuraaminen ja budjetin hallinta
• ratkaisujen monistettavuus ja standardisointi luo tehokkuutta suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Riskien hallinta • kattava ja ennakoiva riskien hallinta
• uusien liikenneyhteyksien ja Sote-talon rakentamisen yhteensovittaminen: ei aiheudu häiriöitä sairaalan 

toiminnalle
• rakennuspaikan ahtaus  vaatii valmistuoterakentamisen hyödyntämistä

Alueen toimivuus • rakennusaikana saapuminen sairaalaan helppoa, opastus selkeää
• hätä-, huolto- ja henkilöliikenteen selkeys ja turvallisuus rakennusaikana

Asiakkaan 
kokema 
laatu on 
Suomen 
parasta! 

Projektin toteutuksen tavoitteet



Tavoitteet

• Turvalliset, terveelliset tilat ja ympäristö

• Tyytyväiset asiakkaat ja henkilökunta

• Tehokkaat  ja joustavat tilat

• Turvallisuus rakentamisvaiheessa

• Aikataulujen pitävyys

• Laadun varmistaminen

• Alueen häiriötön toimivuus
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Soveltuvuusvaatimukset

• Liikevaihto konsortiossa: (130 milj. € hanke, 3 vuotta, 40-60 milj. €/v)

- Suunnittelu (ark 1,5-2,0 milj. € liikevaihto, 10-15 henkilöä) 

- Rakentaminen (yritys tai yhteenliittymä 40 milj. €, 2 viimeiseltä 

tilikaudelta vahvistettu tilinpäätös) 

• Yritysreferenssit viimeiseltä 5 vuodelta

- Kokemus uudisrakentamisesta ja referenssien koko: sairaala-, 

kauppa-, liikekeskus-, teollisuus- tai elintarviketeollisuuden 

rakentamisesta.

• Suunnittelijoilla sairaalasuunnittelukokemus erikoissairaanhoidon 

rakennuksista
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Avainhenkilöiden soveltuvuusvaatimukset

• Pääsuunnittelija: sairaalasuunnittelukokemus, kokemus tietomallihankkeista

• Projektipäällikkö: johtamisen ja  rakennusalan kokemus

• Työmaavastaava: yli 5 vuoden johtamiskokemus, johtamiskokemus yli 15 milj. 
€ rakennushankkeista

• Logistiikkapäällikkö: rakennusaikainen työmaalogistiikka

• Talotekniikkakoordinaattori

• 2-3 tarjoajan vapaasti nimeämiä toimijoita

Hankkeen parhaaksi hankitaan:

• Toimintakoordinaattori: toiminnalliset ja kliiniset ICT-järjestelmät

• Tietomallikoordinaattori

• Esteettömyysasiantuntija

• Kiinteistöautomaation järjestelmätoimittaja
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Valintakriteerit (valitaan 3-4 tarjoajaa)

– Referenssit:

(Enintään 5 kpl/yritys ja 5 kpl/henkilö.)

• Aikataulussa pysyminen 

• Kustannusarviossa pysyminen

• Erikoissairaalarakentamiskokemus

• Tietomalliosaaminen yli 5000 m2 uudisrakennus kohteesta, 
esitettävä tietomallin hyödyntämisen suunnitelma Sote-talo
hankkeessa

• Referenssihankkeen koko

– Yrityksen toteutunut tapaturmataajuus, tavoite 0 tapaturmaa

29.6.2017 11



Tarjouspyyntö
Tarjousten vertailuperusteet ja painoarvot1

Vertailuperusteet Arviointiperuste Paino-%
työpaja tarjous  

A. Kyky toimia hankkeessa 30

A.1    Kyky johtaa X

A.2 Kyky toimia tiiminä X

A.3    Kyky innovointiin ja kehittämiseen X

B.    Kyky tuottaa arvoa rahalle 50

B.1    Aikataulun hallinta, prosessit X

B.2    Muuntojoustavuuden toteutuminen poliklinikkatiloissa X

B.3    Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu X

B.4    Case X

C. Hinta 20

C.1 Palkkio X



Alueen masterplan
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Hyvää kesää!
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