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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.05.2020 
§ 67

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 

A

esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin yhteisenä hankkeena toteutettavan Laak-
son yhteissairaalan 12.2.2020 päivätyn hankesuunnitelman 
hyväksymistä omalta osaltaan siten, että hankkeen laajuus on noin 
190 000 brm² ja rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmäis-
hinta on 838 000 000 euroa kustannustasossa marraskuu 2019. 

B

oikeutti kaupunkiympäristön toimialan jatkamaan hankkeen suunnitte-
lua ja hankintojen kilpailutusten valmistelua odottamatta hankepäätös-
tä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2020 § 50

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi omalta osaltaan 12.2.2020 päi-
vätyn Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman, jonka mukaan 
Laakson yhteissairaalan laajuus on 189 965 brm² (ilman pysäköintiä, 
Auroranportin ajoyhteyttä ja tunnelia laajuus on 152 325 brm²) ja raken-
tamiskustannukset ovat 838 000 000 euroa (ilman pysäköintiä, Auro-
ranportin ajoyhteyttä ja tunnelia 726 710 000 euroa), ja vuokravaikutus 
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on yhteensä noin 50 000 000 euroa vuodessa. Hankesuunnitteluvai-
heessa on tiloista arvioitu Helsingin osuudeksi noin 60 prosenttia ja 
HUSin osuudeksi noin 40 prosenttia. Lopulliset vuokrakustannukset 
määräytyvät toteutuneiden kustannusten ja laajuuksien mukaan sekä 
niiden toimintojen mukaan, jotka yhteissairaalaan sijoittuvat. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hankesuunnitelmasta seu-
raavan lausunnon:

"Hankkeen tarpeellisuus

Laakson sairaala-alueelle toteutettava Helsingin kaupungin ja HUSin 
psykiatrinen ja somaattinen yhteissairaala korvaa toiminnan nykyiset, 
nykyaikaiseen sairaalahoitoon soveltumattomat ja huonokuntoiset tai 
väliaikaiset, hajallaan Laaksossa, Aurorassa, Suursuolla, Kellokoskel-
la/Ohkolassa, Ulfåsassa ja Hesperia/Kivelässä sijaitsevat sairaalara-
kennukset. Hanke mahdollistaa pääkaupunkiseudun psykiatrisen ja 
somaattisen sairaalatoiminnan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisen ke-
hittämisen ja keskittämisen. Tällä hetkellä käytössä olevat tilat eivät 
mahdollista asianmukaisia terveydenhuollon palveluja ja niiden kehit-
tämistä.

Hanke on kiireellinen. Nykyiset sekä somatiikan että psykiatrian sairaa-
latilat on perusparannettava ja laajennettava tai rakennettava uudes-
taan viimeistään seuraavan kymmenen vuoden aikana. On todennä-
köistä, että käytössä oleville tiloille joudutaan jo tänä aikana järjestä-
mään sisäilmaongelmien tai esimerkiksi tilojen vakavien toiminnallisten 
puutteiden takia väliaikaisia tilaratkaisuja.

Hankkeen perustelut

Hankesuunnitelma perustuu pääkaupunkiseudun sairaanhoidon järjes-
telyistä laadittuun Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 -
raporttiin sekä Helsingin kaupungin ja HUSin laatimaan, 8.5.2017 päi-
vättyyn tarveselvitykseen. Tarveselvitys on hyväksytty sosiaali- ja ter-
veyslautakunnassa 23.5.2017 § 167. HUSin hallitus on käsitellyt tarve-
selvitystä 21.8.2017 § 105 ja päättänyt merkitä sen tiedoksi todeten, et-
tä HUSin ja Helsingin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jat-
ketaan.

Laakson yhteissairaalan rakentaminen on merkittävä yhteiskunnallinen 
panostus Helsingin ja Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-
työn edistämiseksi, palvelujen tasavertaisen saatavuuden turvaamisek-
si ja sairaalaan sijoittuvien palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja kus-
tannustehokkuuden kehittämiseksi.

Hankkeen tavoitteet
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Tavoitteena on HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatristen sairaalatoi-
mintojen yhdistäminen samaan organisaatioon, millä haetaan toiminto-
jen tehostumista ja yhdenvertaisia palveluja koko alueen väestölle. 
Psykiatrisen potilaan hoitoprosessi tehostuu, kun hoito toteutuu ilman 
sairaaloiden välisiä pitkiä siirtomatkoja. Kansallisen mielenterveysstra-
tegian mukainen tavoite psykiatrisen sairaalan sijoittumisesta somaatti-
sen sairaalan yhteyteen vastaa HUSin ja Helsingin kaupungin yhteistä 
tahtotilaa. Keskittämällä samalle tontille helsinkiläisten psykiatrinen sai-
raalahoito ja koko HUS-alueen vaativin psykiatrinen sairaalahoito sekä 
niitä tukevat poliklinikat luodaan ainutlaatuinen psykiatrian osaamis-
keskittymä, joka kattaa laajasti koko psykiatrian kentän.

Somatiikan osalta yhteissairaalaan keskitetään Pääkaupunkiseudun 
sairaala-aluevision mukaisesti puolet Helsingin sairaalan somaattisesta 
sairaanhoidosta. Laakson yhteissairaala korvaa Helsingin Laakson sai-
raalan toiminnat ja puolet Suursuon sairaalan sairaalatoiminnasta. Yh-
teissairaalaan keskitetään helsinkiläisten kuntoutus akuutin sairauden 
jälkeen tai toimintakyvyn äkillisesti heikentyessä, minkä vuoksi sairaala 
on suunniteltu kuntoutumista tukevaksi. Yhteissairaalaan sijoittuu myös 
palliatiivisen ja saattohoidon toimintoja. Vaativan neurologisen kuntou-
tuksen yksikkö palvelee koko HUS-aluetta vaikeiden aivoverenkierto-
häiriöiden ja -vammojen kuntoutuksessa.

Sairaalaan toteutetaan tilat HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatriselle 
sairaanhoidolle, HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja noin 
puolelle Helsingin sairaalan somaattisista sairaansijoista sekä näitä tu-
keville poliklinikoille, opetukselle, tutkimukselle ja tukipalveluille. Yh-
teissairaalaan tulee yhteensä 932 sairaansijaa, jotka jakautuvat sai-
raansijoina: somatiikka 394, neurologinen kuntoutus 54, psykiatria 444 
(Helsingin kaupunki ja HUS), lastenpsykiatria 30, sekä asumisvalmen-
nuksen 10 paikkaa.

Helsingin kaupungin ja HUSin psykiatrian sairaalapaikkoja on nykyisin 
533 ja jatkossa yhteissairaalassa 444, näistä Helsingin psykiatrian sai-
raalapaikkojen vähennys on 39. Helsingin psykiatrian sairaalapaikkojen 
vähennys korvataan tehostamalla avohoitoa ja lisäämällä psykiatristen 
potilaiden tuettua asumista. Sairaalapaikkojen vähennyksistä johtuvat 
resurssien vähennykset sairaalatoiminnoista siirtyvät erillisen suunni-
telman mukaan avohoitoon.

Rakennukset ja tilat suunnitellaan sairaalatoiminnan uusien toiminta-
mallien mukaisiksi, toiminnallisesti ja tilankäytöltään tehokkaiksi tilojen 
mahdollisimman korkea käyttöaste huomioiden. Tilojen, rakenteiden ja 
talotekniikan suunnittelu- ja toteutusratkaisuissa optimoidaan raken-
nuksen koko elinkaaren aikainen muunto- ja käyttöjousto. 
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Sairaalaosastojen suunnittelu perustuu yhden hengen potilashuoneisiin 
ja eri potilasryhmien sekä henkilöstömitoituksen kannalta optimaalisiin 
osastokokoihin. Hankkeen tavoitteena on viihtyisän ja toimivan hoito-
ympäristön luominen potilaille ja asiakkaille sekä toimivan ja houkutte-
levan tutkimus-, opetus- ja työympäristön rakentaminen henkilökunnal-
le, jolla pyritään varmistamaan henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys. 

Ympäristö- ja taloudelliset näkökulmat

Hankkeen elinkaaritavoitteiden lähtökohtana ovat Helsingin kaupungin 
energiatehokkuus- sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteiden mää-
räystasoa parempi energiatehokkuus, sisäisten hukkaenergiavirtojen 
tehokas hyödyntäminen sekä paikalla tuotettu uusiutuva energia, maa-
lämpö ja aurinkoenergia.

Toimintojen keskittäminen Laakson sairaala-alueelle vapauttaa kau-
pungissa keskeisesti sijaitsevat, Laakson yhteissairaalan toteutumisen 
myötä 2030-luvulle tultaessa tyhjenevät Auroran, Suursuon, ja osittain 
myös Kivelän sairaala-alueet ja kiinteistöt kehitettäviksi muuhun käyt-
töön kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Hanke on Helsingin kaupungille ja HUSille vuokrahanke. Sen rahoitta-
miseksi esitetään perustettavaksi kiinteistöosakeyhtiö, joka rahoittaa 
hankkeen ottamallaan, Helsingin kaupungin ja HUSin takaamalla vie-
raan pääoman lainoituksella. Hankkeen toteutusmuodoksi suunnitel-
laan yhteistoimintamallia, ensisijaisena vaihtoehtona on allianssi."

Käsittely

24.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää suun-
nittelemaan psykiatrisen osastohoidon kokonaisuutta siten, että koko-
naisuutena psykiatristen osastopaikkojen määrä ei hankkeen toteutta-
misen seurauksena vähene.

Jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisesti.

10.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Riina Kotaviita, erityissuunnittelija, puhelin: 310 20700

riina.kotaviita(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.01.2019 § 35

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Delfoi Oy:n tekemän han-
kintaoikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden hallinta-
päällikön 22.11.2018 (49 §) tekemästä Laakson yhteissairaalan logis-
tiikkasuunnittelun hankintaa koskevasta päätöksestä. Hankintaoikaisu-
vaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella ra-
kennetun omaisuuden hallintapäällikön päätöstä tulisi muuttaa.

11.12.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Päivi Pakarinen, lakimies, puhelin: 310 32240

paivi.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 17.12.2018 § 
18

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti  

hyväksyä Collaprime Oy:n antaman, 12.11.2018 päivätyn tarjouksen 
Laakson yhteissairaalan cave- virtuaalijärjestelmästä arvonlisäverotto-
maan kattohintaan 59 800 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS 
laativat hankesuunnitelman Laakson sairaala-alueelle toteutettavasta 
psykiatrian ja somatiikan yhteissairaalasta. Laakson yhteissairaalan 
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8.5.2017 päivätty tarveselvitys on hyväksytty sosiaali- ja terveyslauta-
kunnassa 23.5.2017 §167. 

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja sii-
hen liittyvää hankintayhteistyötä koskeva sopimus on hyväksytty kau-
punginhallituksessa 28.5.2018 §385 ja HUS:n hallituksessa 5.2.2018 § 
12.    

Kyseessä on poikkeuksellisen vaativa ja iso, yhteensä noin 150 000 
brm² laajuinen sairaalahanke. Hanke käsittää uudisrakentamisen ja 
vanhojen sairaalarakennusten peruskorjaamisen lisäksi uusien katu- ja 
tunneliyhteyksien toteuttamisen sairaalan tontille. Hankkeen toteutta-
minen edellyttää myös uuden asemakaavan laatimisen alueelle. 

Hankkeessa on mukana tilaajien, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja 
muiden asiantuntijoiden lisäksi yli kymmenen sairaalan eri toimintoja 
edustavaa käyttäjän työryhmää. Sairaala suunnitellaan eri osapuolten 
yhteistyönä käyttäjälähtöisyyttä ja toimintaa painottaen.

Cave- virtuaalijärjestelmä rakennetaan sille varattuun erilliseen tilaan. 
Suunnitelmien tarkastelu ja kehittäminen tapahtuu cave- tilassa virtuaa-
limallien avulla. Mallinnettu suunnitelma on kaikille osapuolille havain-
nollinen, helposti ymmärrettävä ja sen käyttö vähentää suunnittelurat-
kaisuihin liittyviä riskejä. Tilattavaa cavea voidaan käyttää Laakson 
hankkeen lisäksi myös muiden kaupungin hankkeiden suunnitelmien 
visualisoimiseen.

Collaprime Oy on antanut 12.11.2018 päivätyn tarjouksen Laakson yh-
teissairaalan cave- virtuaalijärjestelmästä arvonlisäverottomaan katto-
hintaan 59 800 euroa. 

Collaprime Oy on kokenut sairaalarakennusten suunnittelun it- teknolo-
gian toimittaja. Collaprimen tarjoama cave on mitoiltaan sille varattuun 
tilaan sopiva ja helppokäyttöinen niin, että kaikki suunnitteluun osallis-
tuvat pystyvät käyttämään järjestelmää ja kommentoimaan suunnitel-
mia itsenäisesti. Hankkeen arkkitehtiryhmän käyttäjälähtöinen suunnit-
teluprosessi ja suunnitteluohjelmat ovat yhteensopivat Collaprime Oy:n 
tarjoaman caven käyttöjärjestelmän kanssa. Tarjouskilpailuun käytetty 
aika ja kilpailutuksen kautta mahdollisesti tarkoitukseen heikommin so-
piva laitteisto olisi todennäköisesti kokonaiskustannusten kannalta kal-
liimpi. 

Laakson yhteissairaalahankkeen cave- virtuaalijärjestelmä hankitaan 
Collaprime Oy:ltä 12.11.2018 päivätyn tarjouksen mukaisesti kattohin-
taan 59 800 euroa (alv 0%). Hankinnan arvonlisäveroton enimmäishin-
ta alittaa hankintalaissa tarkoitetun kansallisen kynnysarvon. 
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Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko 
Yksikön päällikkö 29.06.2018 § 6

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
22.11.2018 § 49

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päätti

A

hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen ehdokasryhmittymän NHG 
Consulting Oy:n Laakson yhteissairaalan logistiikkasuunnittelijaksi.

B

oikeuttaa palvelutilaverkkoyksikön päällikön allekirjoittamaan Helsingin 
kaupungin puolesta logistiikkasuunnittelun sopimukset sekä mahdolli-
set lisä- ja muutostyötilaukset.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 28.5.2018/§385 ja Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin (HUS) hallitus 5.2.2018/§12 hyväksynyt Laakson yhteis-
sairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja siihen liittyvää han-
kintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Sopimuksen mukaisesti hankin-
tojen tilaajina ovat Helsingin kaupunki ja HUS. Helsingin kaupunki vas-
taa hankintojen kilpailuttamisesta omasta ja HUS:n puolesta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja HUS valmistelivat 
ja toteuttivat yhteistyössä Laakson yhteissairaalan logistiikkasuunnitte-
lun hankinnan. Hankinta-asiakirjat käsiteltiin ja hyväksyttiin hankkeen 
rakennuttamis- ja hankintajaostossa. 

Logistiikkasuunnittelun kilpailutus toteutettiin avoimena menettelynä. 
Hankinnasta julkaistiin 10.10.2018 hankintailmoitus sähköisessä ilmoi-
tuskanava Hilmassa. 
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Tarjoukset tuli jättää 31.10.2018 klo 13.00 mennessä Helsingin kau-
pungin Tarjouspalveluun. Määräaikaan mennessä jätettiin seuraavat 
kolme (3) tarjousta: 

- Tarjoaja Delfoi Oy

- Tarjoaja NHG Consulting Oy

- Tarjoaja EP-Logistics Oy (alihankkijana SKA-research Oy)

Kaikkien saapuneiden tarjousten osalta tarkastettiin, täyttävätkö tarjoa-
jat tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ovat-
ko tarjoukset tarjouspyynnön mukaisia. 

Soveltuvuusvaatimuksia tarkastettaessa tarjoaja EP-Logistics Oy il-
moitti vetäytyvänsä kilpailusta.

Tarjoajat Delfoi Oy ja NHG Consulting Oy täyttivät soveltuvuusvaati-
mukset.

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein tehdyn hintavertailun perus-
teella NHG Consulting Oy esitetään valittavaksi Laakson yhteissairaa-
lan logistiikkasuunnittelusta vastaavaksi toimijaksi.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän 
päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella.  

Tilaajan arvio suunnittelun arvonlisäverottomasta enimmäishinnasta 
hankesuunnitteluvaiheessa on noin 180 000 euroa ja koko hankinnan 
osalta noin 420 000 euroa. 

Kaupunginhallituksen hyväksymän Laakson yhteissairaalan hanke-
suunnitteluvaiheen toteuttamista koskevan sopimuksen mukainen han-
kesuunnitteluvaiheen arvonlisäveroton enimmäishinta on 9 miljoonaa 
euroa. Sopimuksen mukaisesti kaupunki vastaa hankesuunnittelun 
kustannuksista 59% ja HUS 41 %. Kaupungin osuus hankesuunnittelu-
vaiheen logistiikkasuunnittelun kustannuksesta on arvonlisäverottoma-
na noin 106 200 euroa ja HUS:n osuus noin 73 800 euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 31.08.2018 § 39

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 31.08.2018 § 38
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Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 31.08.2018 § 37

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö 12.04.2018 § 11

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Tekninen johtaja 06.11.2018 § 169

HEL 2018-004100 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti

A

hyväksyä tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaan tarjouk-
sen antaneen ehdokasryhmittymän Unitas Laakson yhteissairaalan 
hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelijaksi.

B

oikeuttaa palvelutilaverkkoyksikön päällikön allekirjoittamaan Helsingin 
kaupungin puolesta hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun so-
pimukset sekä mahdolliset lisä- ja muutostyötilaukset kaupunginhalli-
tuksen 28.5.2018 §385 hyväksymän Helsingin kaupungin ja HUS:n vä-
lisen Laakson yhteis-sairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista 
ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 28.5.2018 §385 ja Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin (HUS) hallitus 5.2.2018 §12 hyväksynyt Laakson yhteis-
sairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja siihen liittyvää han-
kintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Sopimuksen mukaisesti hankin-
tojen tilaajina ovat Helsingin kaupunki ja HUS. Helsingin kaupunki vas-
taa hankintojen kilpailuttamisesta omasta ja HUS:n puolesta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja HUS valmistelivat 
ja toteuttivat yhteistyössä Laakson yhteissairaalan LVI- suunnittelun 
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hankinnan. Hankinta-asiakirjat käsiteltiin ja hyväksyttiin hankkeen ra-
kennuttamis- ja hankintajaostossa. 

Rakennesuunnittelun kilpailutus toteutettiin neuvottelumenettelynä. 
Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus 11.5.2018 ja hankintailmoitus 
27.6.2018 sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. 

Osallistumishakemukset tuli jättää 15.8.2018 klo 13.00 mennessä. 
Kaikki osallistumishakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet ryh-
mittymät täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset. 

Ehdokkaiden valintaperusteiden mukaisesti arvioitaviksi esittämät refe-
renssit pisteytettiin ehdokkaiden vertailemiseksi. Suoritetun arvioinnin 
perusteella tarjouskilpailuun valittiin kaikki neljä ehdokasta eli ryhmitty-
mä Unitas (Saanio & Riekkola Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Pöyry 
Finland Oy, Vahanen suunnittelupalvelu Oy), ryhmittymä Ramboll-
Sweco (Ramboll Finland Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy), WSP Fin-
land Oy ja Sitowise Oy.

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö teki tarjouskilpailuun osallis-
tuvien valintapäätöksen 31.8.2018 §38. 

Tilaaja toimitti tarjoajille kutsun tarjousvaiheeseen sekä tarkistetut tar-
jouspyyntöasiakirjat 3.9.2018. Kaikille tarjoajille järjestettiin yhteinen 
tarjouspyyntöasiakirjojen esittelytilaisuus 12.9.2018. 

Tarjoajat jättivät 19.9.2018 alustavat tarjoukset (laatutarjous), joissa il-
moitettiin avainhenkilöiden kokemus sitovasti ja lopullisessa muodossa. 
Ehdokkaat Sitowise Oy ja WSP Finland Oy eivät jättäneet alustavaa 
tarjousta ja ilmoittivat vetäytyvänsä tarjouskilpailusta. Kaikkien tarjoa-
jien ilmoittamat avainhenkilöt täyttivät henkilöille asetetut vähimmäis-
vaatimukset.

Tarjoajaryhmittymien avainhenkilöt osallistuivat case-tehtävän laatimis-
tilaisuuteen 26.9.2018. Kunkin tarjoajan kanssa järjestettiin kahdenkes-
kiset sopimusneuvottelut 9.10.2018.  

Tilaaja toimitti tarjoajille päivitetyt tarjouspyyntöasiakirjat ja kirjalliset 
vastaukset tarjoajien neuvotteluja varten jättämiin kysymyksiin 
12.10.2018. Tarjoajat jättivät lopulliset tarjouksensa (hintatarjous) 
22.10.2018 klo 13.00 mennessä. Kaikki tarjoukset hyväksyttiin tarjous-
pyynnön mukaisina.

Laatupisteiden arvioinnin valmistuttua tilaajan arviointiryhmä avasi hin-
tatarjoukset 30.10.2018 ja laski laatu- ja hintapisteet yhteen.

Tarjousten lopulliset laatu- ja hintapisteet ovat seuraavat:
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Ehdokasryhmittymä Ramboll-Sweco 98,31 pistettä

Unitas 100 pistettä

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskil-
pailussa sai ryhmittymä Unitas (Saanio & Riekkola Oy, A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy, Pöyry Finland Oy, Vahanen suunnittelupalvelu Oy), jo-
ka esitetään valittavaksi Laakson yhteissairaalan rakennesuunnittelusta 
vastaavaksi toimijaksi.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän 
päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella.  

Tarjouspyynnön mukaisesti tehdään Laakson yhteissairaalan rakenne-
suunnittelua koskeva kirjallinen tilaus kustakin suunnitteluvaiheesta 
erikseen. Tilauksessa määritellään kulloinkin tilattavan tehtävän sisältö 
ja veloituksen enimmäismäärä. 

Tämä päätös koskee hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun ti-
laamista. Tilaajan arvio hankesuunnitteluun tarvittavasta työmäärästä 
on noin 10 000 tuntia ja hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun 
arvonlisäverottomasta enimmäishinnasta noin 800 000 euroa.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Laakson yhteissairaalan hanke-
suunnitteluvaiheen toteuttamista koskevan sopimuksen mukainen han-
kesuunnitteluvaiheen arvonlisäveroton enimmäishinta on 9 miljoonaa 
euroa. Sopimuksen mukaisesti kaupunki vastaa hankesuunnittelun 
kustannuksista 59% ja HUS 41%. Kaupungin osuus hankesuunnittelu-
vaiheen rakennesuunnittelun kustannuksesta on arvonlisäverottomana 
enintään noin 472 000 euroa ja HUS:n osuus enintään noin 328 000 
euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 06.11.2018 § 168

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 06.11.2018 § 167

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 28.06.2018 § 107
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