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Yleisesittely rakennushankeen tilanteesta

• Suunnittelu ja hankintaprosessi käynnistetty 26.8.2020 
koulutyöryhmän kokouksella

• Aikaisemmin laaditun hankesuunnitelman tilaohjelman pohjalta

• Rakennushankkeen kattohinnaksi on määritelty 7.000.000 €, 
alv. 0%

• Hankkeen alustavat toiminnalliset määrittelyt on käyty lävitse 
koulutyöryhmän, päiväkoti- ja koulukäyttäjien kanssa

• Laaditun hankekuvauksen ja alustavan tilaohjelman perusteella 
on pyydetty urakoitsijoilta ilmoittautuminen hankintamenettelyyn 
ja urakoitsijat on kilpailuun on valittu



Meijän
päiväkotikouluun 
sijoittuvat toiminnot

• Rakennus tullaan 
rakentamaan vanhan 
terveysaseman tontille ja se 
muodostaa yhtenäisen alueen 
nykyisen urheiluhallin sekä sen 
oheistoimintojen kanssa

• Myöhemmässä vaiheessa eri 
hankkeena ulkoliikuntatilojen 
kehittäminen ja yhdistäminen 
koulun yhteyteen



Meijän päiväkotikouluun sijoittuvat toiminnot

• Rakennuksen tiloihin tulee sijoittumaan 
• 3-ryhmäinen päiväkoti oheis- ja toimistotiloineen

• 1-sarjainen koulu, jossa luokat esikoulusta 9.luokkaan ja samoissa 
tiloissa myös opetus lukiolaisille

• Koulun kädentaitojen-, musiikin-, kotitalousopetuksentilat

• Tauko- ja sosiaalitilat yhteiset päiväkodin ja koulun kanssa

• Lisäksi jakelukeittiö, ruokala ja pieni liikuntasali. 

• Hankkeen kokonaislaajuus on alustavan tilaohjelman mukaisesti 
noin 2 700 m2, joka on huomattavasti pienempi kuin 
aikaisemmin laadittu tilaohjelma 



Rakennushankkeen kilpailutus

• Hanke kilpailutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä SR-mallilla. 
• Valittu urakoitsija vastaa suunnittelusta

• Valittujen urakoitsijoiden kanssa yhdessä neuvottelemalla 
määritellään hankkeen tarkemmat tavoitteet

• tilaohjelman kehittäminen ja mahdollinen tiivistäminen 

• hankkeen / rakentamisen aikataulu 

• rakennuksen muoto, malli ja rakenteet 

• tontin käyttö ja toiminnot ja tontin myöhempi kehitys sekä rakennuksen

• laajennusvarauksen huomiointi 

• rakentamisen aikainen kosteudenhallinta ja kuivaketjun toteutus

• lopullisten tarjousten vertailuperusteet ja pisteytysperusteet 



Rakennushankkeen kilpailutus

• Hankkeelle on määritelty kattohinta, ns. ”ranskalainen urakka”
• Kuka urakoitsija määrittelyjen puitteissa tarjoaa eniten / parasta 

7.000.000 € kattohinnalla

• Yhdessä urakoitsijoiden kanssa laadittujen kriteerien perusteella 
järjestetään lopullinen urakkakilpailutus neuvotteluissa mukana 
olevien urakoitsijoiden kesken

• Laadullisesti ja toiminnallisesti paras tarjous voittaa



Rakennushankkeen kilpailutus

• Neuvottelujen aikana urakoitsijat esittävät alustavia 
suunnitelmavaihtoehtoja

• Varsinaisessa urakkatarjouksessa on mukana liitteenä 
suunnitelmaratkaisun 

• Suunnitelmaratkaisut tullaan pisteyttämään 
• Ennalta määritellyin teknisin kriteerein (esim. rakennusmateriaali, 

urakoitsijan kokemus yms)

• Käyttäjä- ja tilaajatahon muodostamien arviointiraatien antaman 
pisteytyksen perusteella. Raateja noin 4-5 ja raadeilla voi olla eri 
painoarvo



Suunnittelun eteneminen

• Neuvottelumenettelyn aikana urakoitsijat laativat alustavia 
suunnitelmia tilaohjelmasta rakennustyöryhmän käsittelyyn ja urakan 
tarkempaan määrittelyyn.

• Käyttäjäterveiset voidaan neuvottelussa ottaa huomioon ja viedä tiedoksi 
urakoitsijoille

• Valittu urakoitsija käynnistää varsinaisen suunnittelutyön 
tarjousvaiheen luonnoksen pohjalta

• Käyttäjätahoilta tulee ensikommentit arviointi raadeissa
• Luonnossuunnitelmaan annetut kommentit viedään / tutkitaan ensimmäisenä 

suunnitteluratkaisuun. Huom! Kaikkia kommentteja ei voida aina toteuttaa.

• Urakoitsijan arkkitehdin laatima suunnitelma tilojen sijoittelusta ja 
toiminnallisuudesta hyväksytään käyttäjää ja rakennustoimikuntaa 
kuulemalla.



Suunnittelun eteneminen

• Urakoitsijan tarjouksessaan toimittama suunnitelma sitoo 
osapuolia rakennuksen koon, materiaalin ja massojen osalta

• Varsinaisessa suunnittelussa voidaan huomioida jonkin verran 
tilamuutoksia ja tilojen paikkojen muutoksia

• Käyttäjät pääsevät vaikuttamaan suunnittelun ja rakentamisen 
edetessä pintamateriaaleihin, väreihin yms. yleisilmeeseen



Rakennushankkeen aikataulu

Hankinta ja sen jälkeinen suunnittelu sekä toteutus etenee seuraavan 
alustavan aikataulun mukaisesti

• Neuvottelut hankkeen sisällöstä ja urakkakilpailun kriteereistä 
• 11-12/2020 – 01/2021

• Lopullisen tarjouspyyntömateriaalin laadinta ja tarjouksen laskenta-aika ja 
urakoitsijavalinta

• 01-03/2021

• Suunnitteluaika ennen töiden aloitusta
• 03-05/2021, suunnittelu jatkuu rinnan rakentamisen kanssa

• Työmaa-aika n. 03/2021 – 07/2022, joka tarkennetaan 
neuvottelumenettelyn aikana

• Koulu käyttöönotto viimeistään 08/2022 


