
Ahveniston sairaala 
HANKKEEN TAUSTA
Kanta-Hämeen nykyinen keskussairaala- 
rakennus on valmistunut vuonna 1979, 
jonka lisäksi sairaalaan kuuluu vuonna 
1932 valmistunut Ahvenisto-rakennus.  
Rakennusten käyttömenot ovat 7,9 M€/
vuosi  ja korjauskustannukset ovat olleet 
viimeisen kymmenen vuoden aikana yh-
teensä 72 M€ . Rakennuksissa on laajoja ja 
osittain kiireellisiä peruskorjaustarpeita.

HANKKEEN KUVAUS 
Hankkeen tavoitebudjetti on 320,7 M€ ja 
uudisrakennus tulee olemaan laajuudel-
taan 82 000 brm2. Nykyisistä kiinteistöistä 
käyttöön jäävän talousrakennuksen ja sen 
uudisrakennukseen yhdistävän tunnelin 
myötä neliöitä tulee lisää 11 000.  
 
Sairaala toteutetaan allianssimallilla.  
Ahveniston sairaalan (Assi) suunnittelussa 
sairaalan työntekijät ja asiakkaat ovat  
vahvasti edustettuina ja he osallistuvat 
suunnitteluun erilaisten käyttäjäryhmien 
kautta. 
 
HANKINTA 
Hankinta toteutettiin neuvottelumenette-
lynä ja pääsuunnittelijana jatkoi  
INTEGRATED.

PILOTOINNIN IDEA
Pilotointi keskittyi hankintavaiheeseen. 
Sen tuloksia jatkohyödynnettiin myös ke-
hittämisvaiheessa mm. Big room -työsken-
telyn käytäntöjen luomisessa. Pilotoinnilla 
saavutettiin tehokkaampi yhdessä työs-
kentelemisen tapa. Pilotointia hyödynnet-
tiin myös alihankinnan ja kumppanuuksien 
mahdollistamisessa sekä tilaajapuolen yh-
teistoiminnallisen työskentelyn kehittämi-
sessä.

HANKKEEN TAVOITTEET
Suunnittelemme Kanta-Hämeeseen taso-
kasta Sote-palvelukeskusta, joka tiivistää 
yhteistyötä muun muassa erikoissairaan-

hoidon, yliopistosairaaloiden ja sosiaali- ja 
perusterveydenhuollon välillä.  

Sairaalan tuottavuus kasvaa Ahveniston 
sairaalan myötä uudistettujen toiminta-
prosessien avulla. Sähköisiä palveluita ja 
modernia teknologiaa hyödynnetään kek-
seliäästi ja rakennus on toimiva, terveelli-
nen ja turvallinen. 

Hanke on toteutukseltaan kustannusteho-
kas ja laadukas. Tavoitteena on sairaala-
rakennus, jonka käyttö-, huolto-, energia- 
ja elinkaarikustannukset  ovat edulliset. 
Suunnittelun ja rakentamisen laatu on 
erinomainen ja käyttäjien toiveet on huo-
mioitu.

Rakennus otetaan käyttöön sovitussa ai-
kataulussa ja sairaalainvestointi maksaa 
itsensä takaisin 14—15 vuodessa.

KEHITYSVAIHE 
Ahveniston sairaalan kehittämisvaihe al-
koi 03/2018 ja sen arvioidaan päättyvän 
06/2020. Kehitysvaiheessa taloteknisten ja 
muiden ratkaisujen myötä pyritään saavut-
tamaan hankkeen tavoitekustannus (320,7 
M€), johon on sisällytetty myös kiinteiden 
sairaalalaitteiden kustannukset.

TOTEUTUSVAIHE
Ahveniston sairaala -allianssin toteutusvai-
he alkaa suunnitelmien mukaan 08/2020. 
Sairaalan tavoitteellinen valmistumisajan-
kohta on 2024/2025. 
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Ahveniston sairaala -allianssin muodostavat 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Skanska, 
Sweco ja arkkitehtityöyhteenliittymä  
INTEGRATED.


