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Siuntio – Avain menestykseen! 

Hankkeen vaihe ja tilanne 
 

Suunnittelu  

Hankkeen kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaiset ensimmäiset kolme 

neuvottelukierrosta on pidetty ja seuraava 4. neuvottelukierros on viikolla 46/2019. 

Kampusrakennus on saanut tarjoajien suunnitelmissa pikkuhiljaa muotonsa ja ko. 

rakennuksen suunnitelmat tarkentuvat vielä talotekniikan sekä järjestelmien osalta 

seuraavissa neuvotteluissa. 

Kampushankkeen lopullisten tarjousten jättämiselle on annettu lisäaikaa helmikuun 

puoleen väliin 2020, tästä lisäajasta huolimatta rakentamisen aikataulu pysyy 

hankevaiheaikataulun mukaisena. Rakennusajaksi varattu 05/2020-05/2022 eli 

rakentamisaikaa on kokonaisuudessa 25 kk. 

Rakentaminen 

Erilaisia rakentamisen aloittamista varmistavia selvityksiä hankkeen osalta tehdään vielä 

vuoden 2019 lopussa ja tammi-maaliskuussa 2020, jotta työt kampushankkeessa voidaan 

aloittaa aikataulutetusti. 

Rakentamisen työmaavaihe on mahdollista käynnistyä 04-05/ 2020 ja hanke on 

vastaanotettavissa 05/2022, mikä mahdollistaa kaikkien toimintojen käynnistämisen 

sivistys ja hyvinvointikampuksessa 08/2022. Kesäkuu ja heinäkuu 2022 on varattu 

kampuksen irtokalustamiselle ja henkilöstön perehdyttämiselle rakennuksentoimintoihin. 

 

Aikataulu 

Hankintavaiheen projektiaikataulu on päivitetty 30.8.2019  
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Siuntio – Avain menestykseen! 

 

 

 

Laadunvarmistus ja työturvallisuus 
 

Viranomaisasiat 

Laadunvarmistuksen velvoitteita tarkennetaan käytävissä neuvotteluissa. Tilaaja, Siuntion 

kunta käy yhdessä tarjoajien kanssa läpi hanketta koskevia laatujärjestelmiä. 

Rakennuslupien hakeminen kampusrakennukselle on tämän hetkisen arvion mukaan 03-

05 / 2020. Kampusalueen asemakaava on nähtävillä parhaillaan ja kaava toivotaan 

pystyttävän vahvistamaan heti vuoden 2020 alussa, joka osaltaan varmistaisi hankeen 

aikataulun mukaisen aloittamisen 04-05/2020 

Työturvallisuus 

Kampushankkeen rakentamisen aikaiseen työturvallisuuteen tullaan kiinnittämään erityistä 

huomiota. Osana työturvavallisuusselvityksiä ja työmaan työturvallisuussuunnitelmaa vaaditaan 

kampushankkeen rakentajalta suunnitelma liikennejärjestelyistä rakentamisalueella sekä 

rakennustontin ulkopuolisen liikenteen, erityisesti koululaisten liikkumisen osalta, jotka 

suunnitelmat ennen töiden aloittamista tarkastaa ja hyväksyy tilaaja.  

 

Kosteudenhallinta 

Työmaan kosteuden hallinta-asiakirjat tarkentuvat neuvottelujen aikana, jotka urakoitsijan 

on ohjeistuksen mukaisesti laadittavana. Kosteudenhallinnassa tullaan noudattamaan 

Kuivaketju 10 ohjeita ja sen mukaisesti tulee urakoitsijan suunnitella ja hyväksyttää 

tilaajalla työmaan kosteudenhallintasuunnitelma.  

 

 

Siuntiossa, 29.10.2019 

Siuntion kunta rakennuttaja 
Timo Ryyppö 
Projektinjohtaja 

Liitteet 
 Ei liitteitä. 


