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Siuntio – Avain menestykseen! 

Hankkeen vaihe ja tilanne 
 

Suunnittelu  

Hankkeen kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaiset ensimmäiset tarjoajien laatimat 

tilasijoitteluluonnos vaihtoehdot (3kpl) on saatu projektipankkiin viikolla 31/2019. Siuntion 

kunnan toiminnallisten vaatimusten ja tavoitteiden mukaiset toiminnot on näissä 

luonnoksissa sijoitettu rakennukseen ja samalla kampusrakennus sijoitettu AKK:n tontille. 

Hankeluonnokset käytiin läpi neuvotteluissa ja niissä kaikissa pystyttiin henkilö ja 

tavaraliikenne eriyttämään hyvin, jolloin liikkumisen turvallisuus pystytään huomioimaan 

hyvin kampuksen päivittäisessä liikkumisessa ja liikennöinnissä. Seuraavaksi on 

neuvotteluissa odotettavissa tarkempia tilasuunnitelmia, joita käydään läpi vko 38/2019 

tarjousneuvotteluissa.  

Edelleen pyritään, että kampushankkeen lopullisten tarjousten jättäminen on mahdollista 

joko vuoden 2019 lopussa tai heti tammikuun aikana 2020, jolloin rakentamisen aikataulu 

pysyisi hankevaiheaikataulun mukaisena. 

Rakentaminen 

Rakentamisen valmistelu on alkanut valmistelevilla toimilla, joista tilaajan velvollisuuksiin 

kuluvat haitta-ainekartoitukset ja pohjatutkimukset on suoritettu heinäkuun 2019 aikana. 

Rakentamisen työmaavaihe on mahdollista käynnistyä 03-04/ 2020 ja hanke on 

vastaanotettavissa 05/2022, mikä mahdollistaa kaikkien toimintojen käynnistämisen 

sivistys ja hyvinvointikampuksessa 08/2022.  

 

Aikataulu 

Hankintavaiheen projektiaikataulu on päivitetty 30.8.2019  
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Siuntio – Avain menestykseen! 

Laadunvarmistus ja työturvallisuus 
 

Viranomaisasiat 

Laadunvarmistuksen velvoitteet ja seuranta tarkentuvat neuvotteluissa. Tilaaja, Siuntion 

kunta velvoitetaan tarjoajat esittämään hanketta koskeva laatujärjestelmät ja 

laaduntarkastusmenetelmät ennakolta, jotka tilaaja, Siuntion kunta hyväksyy. 

Viranomaisvaatimuksena on rakennustyön tarkastusasiakirja. Muita hanketta velvoittavia 

viranomaismääräyksiä ovat myös vahvistelun asemakaavan kaavamääräykset, sekä 

rakentamista koskevat lait, asetukset ja määräykset 

 

Työturvallisuus 

Tilaaja Siuntion kunta on laatinut tilaajan työturvallisuusasiakirjan, joka liitetään osaksi 

rakennusurakan sopimusta.  

 

Kosteudenhallinta 

Työmaan kosteuden hallinta-asiakirjana vaaditaan urakoitsijalta ohjeistuksen mukaisesti 

laadittavana työmaan kosteudenhallinta-asiakirja, joka on laadittu sekä hyväksytetty 

tilaajan kosteudenhallinta-asiakirjan pohjalta.  

Kosteudenhallinnassa noudatetaan Kuivaketju 10 ohjeita ja sen mukaisesti tulee 

urakoitsijan suunnitella ja hyväksyttää tilaajalla työmaan kosteudenhallintasuunnitelma.  

 

 

Siuntiossa, 11.09.2019 

Siuntion kunta rakennuttaja 
Timo Ryyppö 
Projektinjohtaja 

Liitteet 
 Ei liitteitä. 


