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Siuntio – Avain onneen! 

Kampushanke 
 

Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampuksen hankkeessa on menossa pohjarakennusvaihe, 

sekä tarkentavien suunnittelujen vaihe.  

Pohjarakennustyöt sekä tulevat paaluanturoiden rakennustyöt kestävät vielä 2020 

loppuvuoden. Seuraava rakentamisen näkyvämpi vaihe on elementtien asennus, jonka on 

tarkoitus alkaa 2021 viikolla 4.  

Tarkentavat suunnittelut ns. toteutussuunnittelut ovat käynnissä kaikilta osa-alueilta ja 

niissä tarkennetaan arkkitehtonisia suunnitelmia, rakennesuunnitelmia sekä taloteknisiä 

suunnitelmia.  

Loka- marraskuun vaihteessa on myös käyty käyttäjien kanssa sisustussuunnittelua ja 

irtokalustesuunnittelua koskevia tilatoiminnallisuuksia läpi, näiden käyttäjiltä saatujen 

palautteiden ja kehitysideoiden vienti sisustus ja irtokalustamisen suunnitteluun tapahtuu 

loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana. Erilaisista kalustesijoitteluista ja 

toiminnallisuksien käytettävyyksistä käydään vielä suunnittelujen edistymisen mukaisesti 

kommentointi ja palautekeskusteluja käyttäjien kanssa erikseen kutsuttavissa teams-

palavereissa. 

KVR-urakoitsijan tärkeimpiä tehtäviä lähiaikoina on saada suunnittelut etenemään siten, 

että kaikelle yleisaikataulun mukaisesti alkaville rakennustöille tarvittavat 

toteutussuunnitelmat, ns. työkuvat saadaan hyvissä ajoin ennen ko. rakennustöiden 

alkamista valmiiksi. Tilaaja ja rakennuttaja tarkastavat ja kommentoivat suunnitelmia, jotta 

kaikki tarjouspyyntö- ja tarjousvaiheessa vaaditut neuvottelujen mukaiset ratkaisut tulee 

niissä toteutettua. 

Rakentaminen 

Rakennusurakan pohjarakentamisen työmaavaihe on käynnistynyt ja seuravaksi 

marraskuun puolessa välissä käynnistyy paaluperustusten rakentaminen. 

Aikataulu 

Hankkeen yleisaikataulu on päivitetty 5.10.2020. 

Viranomaisasiat 

Rakennusluvan on hyväksytty ja rakennusluvan lainvoimaisuus saavutetaan.  

Työturvallisuus 

Rakennusalueen on aidattu ja liikenteen ohjaaminen sekä rajaaminen rakentamisalueella on 

valmis runkorakentamisvaiheen töitä varten. 

Kampushankkeen rakentamisen aikaiseen työturvallisuuteen kiinnittämään erityistä huomiota ja 

turvallisuus toimenpiteitä muutetaan ja parannetaan tarvittaessa. 

Osana työturvavallisuusselvityksiä ja työmaan työturvallisuussuunnitelmaa kampushankkeen 

rakentamisalueen ulkopuolella rajataan vielä liikennettä kevyenliikenteenväylillä, jotka 

mahdollistavat mm. kaulolämpölinjan muutostyöt, sekä maalämpö kaivoilta rakennettavat kokoaja 

putkitukset.  
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Kosteudenhallinta 

Kosteudenhallinnassa noudatetaan Kuivaketju 10. Työmaalla on pidetty 

kosteudenhallinnan aloituskokous ja kosteudenhallintatehtävät toteutetaan ja kirjataan 

Kuivaketju 10 sähköiseen järjestelmään järjestelmän täydessä laajuudessa. 

Siuntiossa, 06.11.2020 

Siuntion kunta rakennuttaja 
Timo Ryyppö 
Projektinjohtaja 

Liitteet 
 Valokuvia työmaalta 
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