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OYS-TTR-projekti on osa Tulevaisuuden  sairaala 2030 - ohjelmaa



OYS-TTR-projektin tavoite

OYS Tulevaisuuden sairaala -rakentamisohjelmaan sisällytettävän 
Terveellinen Turvallinen Rakentaminen –palvelukokonaisuuden ja -
toimintamallin luomiseen keskittyvän OYS-TTR-projektin tavoitteena on 
hyödyntää yritysten tiedonvälitys-, käsittely-, sensorointi-, mittaus- ja 
prosessienhallintaosaamista sairaalassa tapahtuvan rakentamisen 
kokonaisvaltaiseen ja jatkuvaan valvontaan, hallintaan ja kehittämiseen 

Projektissa luodaan uusia internet- (so. IoT-teknologia) ja tosiympäristössä 
toimivia työkaluja ja palveluita reaaliaikaista sairaalan rakentamisen ja 
rakennusten käytön valvontaprosessia varten. Projekti tukee innovatiivi-
sen hankinnan menetelmin yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. 

Luotavat tuotteet ja palvelut pohjautuvat jatkuvatoimiseen ja reaaliaikaiseen 
mittaukseen ja seurantaan, niiden  tuottaman tiedon käsittelyyn ja 
automaattiseen analysointiin. Tällaista menettelyä ei ole aiemmin toteutettu 
sairaala- eikä muunkaan rakentamisen yhteydessä



OYS-TTR-Projektin vaiheet

1. Käynnistys 
ja 

suunnitelman 
tarkennukset

2.Tarvetyöpajat -
fokus sairaala-

kumppanit

3. 
Klinikkatoiminta 
- fokus yritys-
kumppanuus

4. 
Hankinta-
työpajat -

fokus

ratkaisujen 
analyysi ja 
hankinnan 
valmistelu

5. Päätös-
seminaari, 

klinikkatoiminnan 
osallistujat, 

yritys- ja 
sairaala-

kumppanit



YRITYSKLINIKOIDEN TARKOITUS

Yritysten kanssa toteutetaan markkinavuoropuhelua, jonka tavoitteena on nostaa 
esille aiemmin yliopisto- ym. sairaaloiden tarvetyöpajoissa kartoitettuja tarpeita, 
haasteita ja ongelmia sekä rohkaista ja saattaa palvelu- ja teknologiayrityksiä 
liiketoimintayhteistyöhön

Tavoitteena on synnyttää uusia ratkaisuja ja kumppanuudessa toteutettavia 
tuotteistettuja osaamisen ja palveluiden yhdistelmiä, joilla on menestymisen 
mahdollisuuksia tulevissa sairaalarakentamishankkeissa kuin myös sairaaloiden ym. 
rakennusten käytön elinkaarella niin kansallisilla kuin kv. markkinoilla tilaajien 
vaativissa toimintaympäristöissä



Data,
Automaattisesti 
tuotettu tieto, 
integroitu tieto

Potilas: 
Potilaskäynti 

ja siitä 
informointi

Sairaala-
toiminta: 

sijainnit, tilat, 
olosuhteet

Rakenta-
minen & 

kiinteistö-
huolto



1. Mikrobien ja epäpuhtauksien havaitseminen ja tunnistaminen 
ilmasta ja pinnoilta

2. Sairaalarakennuksen ja hoitotilojen käytön ja ylläpidon ohjaus

3. Sairaalan käyttöön ja rakennustyömaahan liittyvä tiedonhallinta ja  
viestintä

4. Sensori- ym. mittaustiedon hyödyntäminen

5. Henkilöiden ja esineiden paikannus ja -logistiikka

Sairaalan rakentamisessa ja käytössä tarvittavat 
ja ratkaistavat palvelukokonaisuudet  
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TTR-TARPEITA MITATAAN, TALLENNNETAAN JA ANALYSOIDAAN  

JATKUVASTI  24/7  ONGELMIA RATKAISTAAN JA ENNALTAEHKÄISTÄÄN & 

SYNTYY PALVELU- JA TOIMINTAIDEOITA 

(1)ULKO-OLOSUHTEITA
➢ Kosteus, lämpö
➢ Mikrobit, pölyt, roskat, 

rakennusjätteet
➢ Tärinä, melu yms.

OYS-TTR-projekti

(2) SISÄOLOSUHTEITA

➢ Kosteus, lämpö

➢ Mikrobit, pölyt, kaasut, roskat, 
rakennusjätteet

➢ Tärinä, melu yms.

(4) LIIKKUMISTA & 
LIIKETTÄ

➢ Kulunvalvonta, lukitus

➢ yms.

(3) RAKENTEITA

➢ Rakennusfysiikan ja –kemian 
olosuhteet

➢ Betonin kosteus ja 
kuivuminen yms.

(5) RAKENNUSTEN

KÄYTTÄJIÄ, RAKENTAJIA, 

ASIAKKAITA
➢ Fysiologisia, biofysikaalisia, 

kineettisiä yms. suureita 

(6)TURVALLISUUS-

KOHTEITA yms.

➢ Tulipalo- ja räjähdys- yms. 
herkät kohteet

MITTAUSDATAN SIIRTO, MUUTTAMINEN JA 
YHDISTÄMINEN DIGITAALISEEN HELPOSTI 

YMMÄRRETTÄVÄÄN MUOTOON  

OYS-TTR-ALUSTALLA



.

.

OYS-TTR-liiketoimintamalli  luo edelläkävijämarkkinat,
kansainvälisiä tuotteita, palveluita ja menestystä

© 2016 AFN Oy & Ewell Oy

Innovaatio- Kasvu- ja Kv-

alustana pk-yrityksille

Biofys-kem-medi-
mikrobi –ym. 
sensorointi

IoT



Yhteistyö

OYS Tulevaisuuden sairaala -uudistamisohjelma avaa rakentamisprosessin 
yhteistyölle. 

Projekti  kutsuu kumppanuuteen teknologia- ja palveluiden tuottajayrityksiä 
ja sairaalakumppaneita.

Yritysten kanssa toteutetaan markkinavuoropuhelu ja klinikkamenettely, 
jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja sairaaloiden esille nostamiin 
tarpeisiin ja ongelmiin

Prosessin tavoitteena on synnyttää uusia ratkaisuja ja kumppanuudessa 
toteutettavia tuotteistettuja TTR-toimintoja ja -palveluita. Valituilla 
yrityksillä on mahdollisuus pilotoida syntynyttä ratkaisua OYS testaus-
ympäristössä.

Uusilla ratkaisuilla tavoitellaan uusia tuotteita ja palveluita, joilla tulee 
olemaan menestymisen mahdollisuuksia myös muissa tulevissa 
rakentamishankkeissa. 



Projektin aikataulu

Projektin vaihe Toteutus Kumppanuus

1. Projektin käynnistys 06/2017 Sisäinen

2. Tarvetyöpajat 09/2017  – 01/2018 Sairaalakumppanit, 
asiantuntijat

3. Markkinavuoropuhelu/
Klinikkavaihe

1/2018 - 05/2018 Yritykset, asiantuntijat, 
sairaalat

4. Hankintatyöpajat 04/2018 – 08/2018 Pilotoivat yritykset, 
sairaalat, asiantuntijat

5. Päätösseminaari 10/2018 Yritykset, sairaalat, 
rahoittaja.asiantuntijat



- Yhteispelillä -

Projektipäällikkö:

Soile Juusola

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tulevaisuuden sairaala 2030 –

uudistamisohjelma

www.oys2030.fi

soile.juusola@ppshp.fi

Pääsiantuntijat ja koordinaattorit:

AFN Oy Yritys- ja lakipalvelut

eskohh@afn.fi

www.afn.fi/?page_id=19

Kalevi Virta

eWELL Oy

kalevi.virta@ewell.fi

Juho Kess

RAKLI ry.

juho.kess@rakli.fi

http://www.rakli.fi/en/rakli-in-brief.html
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