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1. TAVOITE JA PROJEKTIRYHMÄ
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Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiiri omistaa nykyisen 
Ahveniston sairaalan maa-alueen (noin 315 000 m2) 
sekä alueella sijaitsevat rakennukset. Sairaanhoitopiiri 
on suunnitellut uuden sairaalan rakentamista alueelle, 
minkä jälkeen sairaalakampukselle jää tulevaisuudessa 
noin 205 000 m2 määräala, mistä Sairaanhoitopiirin 
toiminnot poistuvat arviolta vuonna 2023.

Analyysissä tarkastellaan sairaalan käytöstä pois 
jäävän alueen käytön mahdollisuuksia tulevaisuudessa 
ja selvitetään kohteen myytävyyttä.

Newsec’n kokoama projektiryhmä on laatinut 
kehitysanalyysin alueen ja rakennusten tulevasta 
käytöstä ja myytävyydestä. Osana analyysiä 
projektiryhmä antaa suositukset jatkotoimenpiteistä 
sekä kuvaa mahdollisen myyntiprosessin päävaiheet.  

PROJEKTIN TAVOITE



Kehitysanalyysin tekemiseen ovat osallistuneet:

NEWSEC

Projektinjohtaja ja kiinteistötalouden asiantuntija Janne Mäkelä 

Kiinteistösijoittamisen asiantuntija Matti Ahrelma

Kiinteistöarvioinnin asiantuntija Juha Nummi

NEWSECIN ULKOPUOLISET ASIANTUNTIJAT

SOTE- Uudistuksen asiantuntija Kari Varkila
(Meteno Oy)

Kiinteistöjuridiikan asiantuntija Ilkka Koivisto 
(Properta Asianajotoimisto Oy)

Kiinteistötekninen asiantuntija – Rakennustekniikka Teemu Haaja
(Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)

Kiinteistötekninen asiantuntija - Sähkö Hannu Miettinen 
(Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)

Kiinteistötekninen asiantuntija - LVI Tommi Innala
(Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)
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PROJEKTIRYHMÄ PASSION AND CLIENTS
FOR COLLEAGUES



2. NYKYTILANNE
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Kohdekiinteistö (109-9-25-1), osoitteessa 
Ahvenistontie 20 Hämeenlinna, käsittää noin 31,5 ha 
maa-alueen ja bruttoalaltaan noin 81 000 k-m2

rakennukset. Rakennuskanta on valmistunut vaiheittain 
1930-luvun jälkeen.

Ahveniston alueelle rakennetaan kokonaan uusi 
sairaala, minkä osana vanhaa rakennuskantaa ei 
hyödynnetä. Rakentaminen on tavoitteena aloittaa 
vuoden 2020 aikana ja uuden sairaalan on tavoitteena 
valmistua vuonna 2023.

Uuden sairaalan sijainniksi on tammikuussa 2018 
vahvistunut Ahveniston alueen eteläosa rajautuen 
Ahvenistontiehen.
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TAUSTAA
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Tontin pinta-ala 314.524 m2 

• Alueen nykyinen rakennusoikeus 80.000 k-m2

• Rakennettu ala tilaajalta saadun tiedon perusteella on 
73.500 k-m2

‒ Rakennusoikeutta laskelmien mukaan jäljellä 
6.500 k-m2

‒ Hämeenlinnan kaupungin tilastojen mukaan 
rakennusoikeutta on käytetty 85.240 k-m2

• Asemakaavatilanne: 

‒ YS (Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palveleva 
korttelialue)

• Vireillä olevia lähialueiden kaavoitushankkeita:

‒ Ahvenistonmäen kauppa; 
Asemakaavamuutoksella tutkitaan kaupan 
sijoittumista Jukolaan Ahvenistontien
Pohjoispuolelle (aloitus kevät 2018)

AHVENISTON ALUEEN KAAVOITUSTILANNE



3. UUSI SAIRAALA
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Uuden sairaalan sijainti on vahvistunut oheisen (Integrated
luonnossuunnitelma 20.2.2018) suunnitelman mukaiseksi, 
missä uudelle sairaalalle jääviä tonttivaihtoehtoja on kaksi:

A. 109.000 m2

• Laajennusvara: lisäkerrokset ja länsisivu

B. 73.000 m2

• Laajennusvara: lisäkerrokset

Molemmissa laajuusvaihtoehdoissa periaatteet ovat: 

Nykyistä rakennuskannan tekniikkaa tai tiloja ei hyödynnetä 
uuden sairaalan osana.

Uusi sairaala toteutetaan uudishankkeena ja rakentaminen 
aloitetaan vuoden 2020 aikana ja valmistuminen on tavoitteena 
vuoden 2023 aikana.

Laajempi aluevaraus(A) on projektiryhmän näkemyksen 
mukaan suositeltava, kun se mahdollistaa uudelle sairaalalle 
tulevaisuudessa joustavamman laajennusoption.
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UUDEN SAIRAALAN SIJAINTI
A

B



• Viheryhteys uuden sairaalan määräalan ja 
Ahveniston nykyisen sairaala-alueen väliin –
Ahveniston ulkoilualueelta kohti Nummea

• Helikopterin laskeutumispaikan sijoitus – uuden 
sairaalan alueelle tai sairaan käytöstä pois jäävälle 
alueelle

• Mahdollinen suojelutarve koskien sairaalan johtajan 
asuntoa (G)

• Suojeltavan kappelin ja joukkohauta-alueen 
huomioiminen uuden sairaalan suunnittelussa

• Päivittäistavarakaupan sijoittuminen
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UUDEN SAIRAALAN SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAT ASIAT

VIHERYHTEYSTARVE



4. SAIRAALAN KÄYTÖSTÄ POIS JÄÄVÄN ALUEEN 
POTENTIAALISET KÄYTTÖTARKOITUKSET
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• Sairaalan käytöstä pois jäävän alueen tuleva 
maankäyttö ratkaistaan asemakaavan 
muutosprosessin yhteydessä

• Kaavoitusviranomaisen mukaan alueelle voi 
suunnitella pääosin asuntotuotantoa 

‒ Asuntokantaan ei erityisiä rajoitteita 

‒ Vaihteleva asuntokanta mahdollinen; 
kerrostalo & pientalo, vuokra & omistus

‒ Korttelikohtaiset tilatehokkuudet on 
saavutettavissa seuraavasti:

• KERROSTALOT e=1.0

• PIENTALOT e=0.25-0.40

• ALUE KESKIMÄÄRIN e=0.4-0.5

• Asumisen lisäksi alueelle voidaan sijoittaa asumista 
ja uutta sairaalaa tukevia palveluita

• Tuleva käyttö ja volyymi vahvistuvat 
kaavamuutoksen edetessä 

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KAAVOITUKSEN TAVOITTEET
ALUEEN KÄYTÖLLE

SUOJELU-
ELEMENTIT

PALVELUT

ASUMINEN



• Uuden käytön suunnitteluun jäävä ala on noin 
205.000 m2

• Potentiaalinen rakennusoikeus alueella edellä 
kuvatuin tonttitehokkuuksin voidaan arvioida 
olevan:

‒ 85.000-105.000 k-m2

• Mahdollisesti suojeltavan ja uuden käytön 
alueelle jäävä hallintorakennus (A) voi käyttää 
rakennusoikeudesta noin 9.000 k-m2.
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UUDEN KÄYTÖN SUUNNITTELUALUE

Kuva: Uuden käytön suunnittelualue



TRENDIT: ASIAKASKOKEMUKSEN JA MUUNTOJOUSTAVUUDEN 
MERKITYS TERVEYDENHUOLLOSSA KASVAA

Ahveniston alueen moderni sairaalatoiminta lisännee alueen 
houkuttelevuutta terveydenhuollon palveluiden tuottajissa. 

Tätä edesauttavat SOTE ratkaisujen myötä lisääntyvä 
valinnanvapaus ja potentiaali tarjota sairaalan tukipalveluita 
samalla alueella ja helposti asiakkaan saavutettavissa.

Referenssit terveyspalveluiden keskittämisratkaisuista:

• Kuopion sairaalakampuksen lähistöllä Technopoliksen 
yrityspuistoon sijoittunut on useita terveydenhuollon 
toimialalla toimivia yrityksiä

• TAYS potilashotelli Tampereella: Yhteistyö Norlandia
Tampere

• HUS potilashotelli Helsingissä: Yhteistyö Naistenklinikka -
Meilahden Cumulushotelli
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AHVENISTON POTENTIAALI –TARINA UUDEN SAIRAALAN 
YMPÄRILLÄ

HELSINKI

TAMPERE

Hämeenlinna

MAHDOLLISUUS VALITA ERI PALVELUNTARJOAJIEN VÄLILLÄ-

HÄMEENLINNA 2 SUUREN OSAAMISKESKUKSEN VÄLISSÄ



UUDEN SAIRAALAN JA ASUINALUEEN AIKAANSAAMA-
PALVELUTARJONNAN POTENTIAALI

PÄIVITTÄIS-
TAVARAKAUPPA

KIOSKI

PALVELU-
ASUMINEN

PÄIVÄKOTI POTILASHOTELLI

MONINAISET 
YKSITYISET 

TERVEYSPALVELUT

KUNTOUTUS-
PALVELUT

IKÄÄNTYNEIDEN 
PALVELUT

JULKISOMIS-
TEISET 

OSAKEYHTIÖT

(SOTE)
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VAIKUTUKSILTAAN MERKITTÄVÄN HANKKEEN 
KAAVOITUKSEN ETENEMINEN

Lähde: HML kaupunki

VIREILLETULO

OAS

Kaupunkirakennelautakunta

LUONNOS

NÄHTÄVILLÄ

14 päivää

Kaupunkirakennelautakunta

EHDOTUS

NÄHTÄVILLÄ

30 päivää

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupungin-
hallitus

Kaupungin-
valtuusto

HYVÄKSYTTY

VALITUSAIKA 

30 päivää

LAINVOIMAINEN
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Asemakaavaprosessin 
yhteydessä tehtävät selvitykset

Maaperä

Luonto

Liikenne

Rakennussuojelu



Suojelutarve arvioidaan tulevan asemakaavaprosessin 
yhteydessä, mitä varten tulee teettää sairaala-alueen 
rakennushistoriallinen selvitys (RHS). Tässä 
yhteydessä voi olla tarve täydentää ja tarkentaa 
aiemmin tehtyjä kuntoarvioita. Museovirastolta ja 
Hämeenlinnan kaavoitusviranomaiselta saatujen 
alustavien tietojen  perusteella suojelutarve voi 
kohdistua seuraaviin rakennuksiin tai alueisiin:

• Hallintorakennus (rakennus A)

• Kappeli

• Hautapaikka

• Sairaalan johtajan rakennus (rakennus G)
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RAKENNUSTEN SUOJELUTARVE



MAAPERÄN PILAANTUMISSELVITYKSET

Mahdollisen riskin pilaantuneen maaperän osalta 
muodostavat seuraavat tiedossa olevat elementit:

• Jätteenpolttolaitos (1989)

• Elenian omistama voimalarakennus

• Maanalaiset öljysäiliöt

Mahdollinen tuleva ostaja tulee kiinnittämään huomiota 
maaperän pilaantuneisuusriskiin DD-prosessin aikana. 
Vastuu maaperän mahdollisesta pilaantuneisuudesta 
selvitettävä tulevissa sopimuksissa. 

19

LUONNONSUOJELUUN LIITTYVIÄ LISÄSELVITYKSIÄ/RISKEJÄ

Kylmän kukkaa tavattu alueella. Kiinteistön alueella 
sijaitsee luonnontilainen lampi, mikä on säilytettävä 
(HML kaavoitus 20.2.2018). Ahveniston sairaala-alue 
rajoittuu luonnossuojelualueeseen, mikä voi rajoittaa 
maankäyttöä alueen reunoilla. Viherkaista uuden 
sairaalan ja sairaalan mäen välillä säilytettävä.

JOUKKOLIIKENNE SELVITYS

Hämeenlinnan kaavoituksen mukaan 
joukkoliikennemahdollisuudet alueella tulee selvittää. 
Uusi sairaala sekä mahdollinen asuntotuotanto 
Ahveniston sairaalanmäelle luovat lisääntyvää tarvetta 
joukkoliikenteelle. 

SUOSITELTAVAT LISÄSELVITYKSET KAAVAPROSESSISSA



Osana kehitysanalyysiä on arvioitu nykyisen 
sairaalanrakennuskannan jatkokäytön potentiaalia.

• Teknisen selvityksen ja jatkokäytön arvioinnin 
perusteella valtaosa nykyisestä rakennuskannasta 
arvioidaan purettavaksi sairaalakäytön päättyessä

‒ Säilytettäväksi mahdollisen suojeluarvon 
perusteella arvioidaan hallintorakennus (A)

‒ Säilytettäväksi mahdollisen käyttöarvon 
perusteella arvioidaan päivystysrakennus 
(E5)

• Rakennukset G, H ja M ovat suunnitelmien mukaan 
jäämässä uuden sairaalan suunnittelualueelle.
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RAKENNUSTEN KARKEA INVENTOINTI 

E5

A
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RAKENNUKSET JA PURKUKUSTANNUSARVIOT
-NYKYISTEN SUUNNITELMIEN MUKAINEN MÄÄRÄALOJEN RAJA ON SIJOITETTU NIIN, ETTÄ 
RAKENNUKSET G, H JA M JÄÄVÄT SAIRAANHOITOPIIRIN MÄÄRÄALALLE-

Rakennus Rakennusvuosi Runkorakenne Bruttoala Kuntoarvio
Purkukustannus

(alv 0 %)

vuosi

A 1934
Tiilimuurirunko, , kaksoislaatta-
/alalaattapalkisto 9173 2014 780000

B 1930 / 1987 / 2010
Tiilimuurirunko, , kaksoislaatta-
/alalaattapalkisto 1500 2014 135000

C 1974 Betoni, pilari/palkki + pilari/laatta 10330 2014 930000

D1-D3 1978 Betoni, pilari/palkki 19970 2014 1800000

D4 1978 Betoni, pilari/laatta 3310 2014 300000

D5 1978 Betoni, pilari/laatta 1830 2014 165000

D6 1978 Betoni, pilari/laatta 1500 2014 135000

D7 2002
Teräspilari + betonielementtiseinät 
+ ontelolaatta 2200 2014 165000

E1-E3 1975 - 1977 Betoni, pilari/palkki 15360 2014 1380000

E4 1978 / 2008 Betoni/Teräs 1650 2014 150000

E5 2007 Betoni, pilari/palkki 7690 2014 575000

F 1977 - 1978 Betoni, pilari/palkki 2630 2014 235000

G 1934?
Tiilimuurirunko, kaksoislaatta-
/alalaattapalkisto + uudet rakenteet 600 ei tiedossa 45000

H 1934
Tiilimuurirunko, , kaksoislaatta-
/alalaattapalkisto 1200 ei tiedossa 90000

J 1934 Tiilimuurirunko 313 ei tiedossa 25000

K 1934 Tiilimuurirunko / Puu 697 ei tiedossa 45000

L 1980 Puu 627 ei tiedossa 35000

M 2002 Puu 159 2014 6000

N 2012 Puu 262 2013 10000

Yhteensä 81.001 7.106.000

*purkukustannukset sis. Haitta-aine-ja tekniikkapurun arvioidun tarpeen perusteella. 



I. KOKO RAKENNUSMASSAN PURKUKUSTANNUKSET 
YHTEENSÄ 7.106.000 euroa

II. PURKUKUSTANNUS MYYTÄVÄLLE MÄÄRÄALALLE 
JÄÄVÄLLE RAKENNUSMASSALLE 
YHTEENSÄ 6.185.000 euroa                                  
(pl. mahdollisesti suojeltava hallintorakennus A)

III. PURKUKUSTANNUS MYYTÄVÄLLE MÄÄRÄALALLE 
JÄÄVÄLLÄ RAKENNUSMASSALLE            
YHTEENSÄ 5.610.000 euroa                                 
(pl. mahdollisesti suojeltava hallintorakennus A 
sekä päivystysrakennus E5)
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PURKUKULUT ERI VAIHTOEHDOILLE

E5

A

G

H
M



Ahveniston sairaalakampuksen kiinteistöön kohdistuu
sopimuksia, jotka on huomioitava alueen jatkokehityksen ja 
mahdollisen myynnin yhtyeydessä.

Näitä sopimuksia ovat mm.

• Kaksi päiväkotia

‒ Maanvuokrasopimus (1,13 ha), vuokralaisena
Hämeenlinnan kaupunki, vuokra-aika päättyy 2022

‒ Päiväkotitoiminta on loppunut molemmissa
rakennuksissa (syynä rakennustekninen kunto)

‒ Rakennusten omistus & purkuvelvoite
vuokrasopimuksen päättyessä selvitettävä

• Lämpövoimala

‒ Elenia omistaa voimalarakennuksen

‒ Määräala vuokrattu Elenialle

‒ Lämmöntoimitus ja maanvuokra sovittu toistaiseksi
08/2022 saakka

• Sairaanhoitopiirillä on lisäksi useita vuokralaisia
kiinteistöissä. Vuokrasopimukset on päätettävissä
esimerkiksi vuonna 2023. 

• Ortodoksikappelin ja joukkohauta-alueen hallinnointioikeus
ja –vastuu selvitettävä
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KIINTEISTÖÖN KOHDISTUVAT SOPIMUKSET



5. MYYTÄVYYS
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KOHTEEN ARVON MUODOSTUS
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Kohteen potentiaalinen arvo myyntitilanteessa koostuu useista tekijöistä. Alla on kuvattu oleellisimmat. 

VUOKRASOPIMUS (Vuokran määrä & vuokra-aika)

Sairaanhoitopiirin tavoitteena on solmia myynnin yhteydessä noin 5 vuoden vuokrasopimus koskien nykyistä 
sairaala-aluetta rakennuksineen. Arvioitu vuokratuotto muodostaa merkittävimmän osan kohteen myyntiarvosta.

NYKYISET RAKENNUKSET (käyttöarvo vs. purkukustannus)  

Rakennusten käyttöarvo edellä kuvatun vuokra-ajan jälkeen on mitä todennäköisimmin erittäin pieni, johtuen 
rakennusten heikosta teknisestä kunnosta ja huonosta soveltuvuudesta uusiin vaihtoehtoisiin käyttötarkoituksiin. 
Todennäköinen purkukustannus on arvioitu kokonaisarvoa alentavaksi tekijäksi. 

UUDEN KAAVAN RAKENNUSOIKEUDEN ARVO

Uusi potentiaalinen rakennusoikeus muodostaa merkittävän osan arvosta. Rakennusoikeuden arvioinnissa on 
kuitenkin huomioitava kaavoituksen epävarmuus ja rakennusoikeuden hyödyntäminen vaiheittain jaksottuen noin 
10 vuodelle vuokra-ajan päättymisen jälkeen. 

KAAVOITUS & KEHITYSKUSTANNUKSET (maankäyttömaksu, suunnittelukustannukset)

Alueen uuden käytön suunnittelu aiheuttaa suunnittelu- ja selvityskustannuksia jo ennen varsinaista 
uudisrakentamisvaihetta. Myös kaupunki perii maankäyttömaksua kaavamuutoksen perusteella alueelle 
syntyneestä arvonnoususta, kun terveydenhuollon rakennusoikeus muuttuu asuinrakennusoikeudeksi ja lisäksi 
koko alueen rakennusoikeus kasvaa.

TUOTTOVAATIMUS 
Sijoittajan tuottovaatimus on korkotekijä, millä tulevaisuuden tuotot ja kustannukset muutetaan  
nykyarvoon.



Vuokrauksen pääehtojen määrittelyssä on huomioitu sairaanhoitopiirin tavoitteet nykyisen rakennuskannan 
käytössä. Vuokra-aika on suunniteltu uuden sairaalan tavoitteellisen rakennusajan perusteella siten, että 5 vuoden 
kiinteän vuokra-ajan jälkeen sairaanhoitopiiri voi halutessaan jatkaa vuokra-aikaa 3 kertaa aina yhden vuoden 
jakson kerrallaan. Nämä jatko-optiot tuovat joustavuutta vuokra-aikaan, mikäli uuden sairaalan valmistuminen 
jostain syystä viivästyy. Potentiaalinen ostaja kuitenkin joutuu arvioimaan näiden jatko-optiovuosien vuokratuotot 
epävarmoina, joten niiden vaikutus kauppahintaan on todennäköisesti erittäin pieni. Tämän johdosta vuokran 
määrä on suunniteltu putoavan 50%, mikäli sairaanhoitopiiri käyttää vuokra-ajan jatko-optioita. Kiinteän 5 vuoden 
vuokra-ajan vuokran määrä on arvioitu kohteen käyväksi vuokraksi. Hoitokulu- ja korjausvastuu vuokra-aikana on 
selkeämpi pitää sairaanhoitopiirin vastuulla. Tämä yksinkertaistaa vuokra-ajan operatiivista ylläpitoa sekä 
selkeyttää kohteen vastuukysymyksiä myynnin yhteydessä.

Vuokrasopimuksen suunnitellut pääehdot ovat seuraavat:

VUOKRAKOHDE – 62.000 m2 (koko rakennuskanta)

VUOKRA-AIKA – 5v + 1v + 1v + 1 v (vuokralaiselle 3 x 1v optiot), minimivuokra-aika 1.1.2019 – 31.12.2023 

VUOKRAN MÄÄRÄ – Käypä vuokrataso, 5v vuokra-ajan jälkeen alennettu vuokra

HOITOKULUT – Vuokralaisen vastuulla

KORJAUKSET - Vuokralaisen oikeus & vastuu suorittaa tarpeelliset korjaukset pohjautuen sairaalatoiminnan tarpeeseen (vuokralaiselle ei 

kuitenkaan velvoitetta ennallistaa rakennuksia tiettyyn kuntoon / laatutasoon vuokra-ajan päättyessä) 
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VUOKRAUKSEN PÄÄEHDOT



LÄHTÖTIETOJEN KERUU JA MARKKINOINTIAINEISTON 
VALMISTELU

• Myynnin valmistelu alkaa kohteen tietojen käsittelyllä ja 
keräämisellä julkisista lähteistä sekä toimeksiantajalta. Kohde 
kuvataan markkinointia varten. Esimateriaalin perusteella 
Newsec laatii lyhyen myyntiesitteen sekä laajemman 
investointimemon kohteesta, luo sähköisen tietopankin 
potentiaalisille sijoittajille jaettavista tiedoista. Potentiaaliset 
asiakkaat / ostajaehdokkaat listataan (rakennusliikkeet, 
paikalliset sijoittajat, institutionaaliset sijoittajat jne).

MYYNNIN JULKISTUS

• Myyntiprosessi käynnistyy myynnin julkistuksella 
hankekohtaisesti soveltuvia kanavia käyttäen. Lyhyempi
myyntiesite ja laajempi investointimemo toimitetaan valitulle 
asiakasryhmälle, minkä jälkeen ostajaehdokkaiden kiinnostus 
kartoitetaan yhteydenotolla. Newsec selvittää mahdollisuudet 
ja kiinnostuksen muodostaa sijoitusyhteenliittymiä 2-3 
toimijan (esimerkiksi rakennusliike & asuntosijoitusyhtiö) 
kesken. Tietopankkilinkki toimitetaan kiinnostuneille 
asiakkaille.

INDIKATIIVISET TARJOUKSET

• Newsec vastaanottaa tarjoukset ja käy tarkentavat 
neuvottelut tarjoajien kanssa. 
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MYYNTIPROSESSIN PÄÄVAIHEET (1)



DUE DILIGENCE (DD) –PROSESSI & NEUVOTTELUT

• Eksklusiivisuus myönnetään 1-3 parhaimman tarjouksen 
tekijälle. Koska kohteessa on lukuisia muuttuvia tekijöitä, 
suosittelee Newsec useamman ostajaehdokkaan mukanaoloa 
DD-prosessissa. Useamman ostajaehdokkaan mukanaolo 
pienentää riskiä päätyä tilanteeseen kokonaan ilman ostajaa. 
Due Diligence vaiheeseen sisältyy tekninen, taloudellinen ja 
juridinen DD-prosessi. DD-prosessin rinnalla käydään 
neuvottelut potentiaalisten ostajien kanssa kaupan ja 
vuokrasopimuksen pääehdoista.

LOPULLINEN TARJOUS JA OSAPUOLTEN 
PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI

• DD prosessin ja neuvotteluiden päätteeksi potentiaalinen 
ostaja / ostajat tekevät lopulliset tarjoukset. Tarjousten 
perusteella valitaan ehdoiltaan kokonaisuutena paras tarjous, 
jonka tekijän kanssa aloitetaan valmistella päätöksentekoa ja 
tarvittavia sopimuksia. Osapuolten päätöksentekoprosessin 
kesto voi vaihdella arviolta välillä 1-3kk.  

ALLEKIRJOITUS

• Kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoitus.
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MYYNTIPROSESSIN PÄÄVAIHEET (2)



6. AIKATAULU JA EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI



AIKATAULU - HANKEKEHITYS
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Kokonaisaikataulun kannalta merkittävimmät riskit: 

1. Kaavaprosessin venyminen (valitukset tms.)
2. Uuden sairaalan rakentamisen pitkittyminen
3. Sairaalan käytöstä poisjäävän osan myynnin aikataulu on haasteellinen 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Nykyisen sairaalan uuden käytön analyysivaihe

Myynnin valmistelu

Myyntiprosessi; indikatiiviset tarjoukset, DD ja neuvottelut

Kauppakirjan allekirjoitus

Kaavamuutos Uusi sairaala

Kaavamuutos Uuden käytön alue

Uuden sairaalan rakentaminen

Nykyisen sairaalan vuokra-aika

20262024 20252018 2019 2020 2021 2022 2023



AIKATAULU - MYYNTI

HUHTIKUU LOKAKUU

MARKKINOINTIAINEISTO  

MYYNNIN OHJAUSRYHMÄ KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRI & NEWSEC 

ELOKUUHEINÄKUUKESÄKUUTOUKOKUU SYYSKUU

POTENTIALISTEN OSTAJATAHOJEN 

KONTAKTOINTI & MYYNTIESITTEEN 

TOIMITTAMINEN  

YKSINOIKEUS & 

SOPIMUSVALMISTELUT  

TARKENTAVAT NEUVOTTELUT 

& DD-PROSESSI 

NEUVOTTELUT  
ALUSTAVAT 

TARJOUKSET  

MARRASKUU

VUOKRASOPIMUKSEN 

& KAUPPAKIRJAN 

ALLEKIRJOITUS  

JOULUKUU TAMMIKUU
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MYYNTIPROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN 

KAAVAMUUTOSHAKEMUS 

- UUSI SAIRAALA 

- UUDEN KÄYTÖN ALUE

PÄÄTÖS UUDEN SAIRAALAN MÄÄRÄALASTA 

- SUOSITUS VAIHTOEHTO A 

RAKENNUSHISTORIASELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI
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