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Koulurakentamisen johtoryhmä, 14.  kokous 

Aika ja paikka: 27.02.2020 klo 12:00-13:15 , Virastotalon kokoushuone 375 
  
Läsnä:       

  Harri Virta  
  Päivi Liuska-Kankaanpää  
  Elina Heikkilä 
  Emmi Virtanen 
  Marko Kuuskorpi  
  Heidi Paju 
  Markku Leinonen 
  Risto Jaakola, tilalla Leena Miettinen 
  Janne Lehtinen 
  Petteri Kerminen  
  Päivi S. Heinonen 
  Hanna Inkeroinen  
  Ossi Vesalainen  
  Terhi Vierikko, tilalla Emilia Heikkilä  
  Jyrki Haapasaari, pj & sihteeri 
  
1 Järjestäytyminen 

 Kokouksen ajankohta: edellisessä kokouksessa 28.1.2020 sovittiin kokoon-
nuttavan seuraavan kerran 27.02.2020.  

   
      

HANKETILANTEET 
 

2 Hovirinnan koulutalo ( +suomen- ja ruotsinkielinen esiopetus) 

 
 Koulutalon rakennusurakan tarjouskilpailu on kokonaisurakkana auki 

31.3.2020 asti.  
 Pihan talven aikana toteutettavat täydentävät kulkureitit mm. Mäkitupalaisen-

kadun suuntaan ovat valmistuneet.  
 

 Omaksi hankittavan väistöyksikön kvr-urakkakilpailu on päättynyt, tarjoukset 
pisteytetty, urakan selonottoneuvottelu käyty ja hankintapäätös esitys tehty 
teknisen lautakunnan kokoukselle 3.3.2020 (hankinta-asiana pykälä ei ole 
vielä tässä vaiheessa julkinen). 

 Lähiviikkoina alkaa em. kohteen rakennuspaikan alla sijaitsevan viemärilinjan 
siirtotyöt. 
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3 Liikuntahalli  

 Hankinnasta markkinaoikeuteen tehty valitus on käsittelyssä. Tekniselle lau-
takunnalle esitetään 3.3.2020 sovintosopimuksen tekemistä valittaneen ura-
koitsijan kanssa. Sovinto lopettaisi oikeudenkäynnin ja alkuperäinen hankin-
tapäätös saisi lainvoiman.  

 
  
4 Valkeavuoren koulu, kampus (sis. päivähoito ja neuvola) 

 Tekninen lautakunta valitsi 4.2.2020 kokouksessaan kvr-urakkana toteutetta-
van kampuksen kilpailulliseen neuvottelumenettelyn toteuttavaksi konsultiksi 
Ramboll Oy:n. Valmistelut kilpailutuksen aloittamiseksi on aloitettu. Tämän 
hetkisen aikataulun mukaan uusi kampus otetaan käyttöön vuoden 2024 
alusta lukien.  

 Kampushankkeeseen alkuperäisessä hankesuunnitelmassa yhdistetty, lope-
tettavien lukion ruokalan ja keittiön tulevaa käyttöä linjaavan hankesuunnitel-
man valmistelu on käynnissä. Kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitel-
mien hyväksymisestä. 

 
 

5 Piispanlähteen koulut: lastentalo ja nuortentalo 

 Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman 3.2.2020.  
 Tekniselle lautakunnalle esitetään 3.3.2020 valittavaksi urakkamuodoksi ns. 

perinteistä mallia, jossa kaupunki suunnitteluttaa työt valitsemillaan suunnitte-
lijoilla ja kilpailuttaa työt myöhemmin valituissa kokonaisuuksissa, mm. mah-
dollistaen hankkeen vaiheittaisen etenemisen. 

 
 

6 Rakennuttajaorganisaatio 

 
 Kaupunginvaltuusto myönsi kuluvan vuoden talousarvion hyväksymisen yh-

teydessä luvan kahteen täydennysrekrytointiin. Hakuaika päättyy helmikuun 
lopussa.   

 
7 Muut asiat 

 Järjestyksessään kolmas ja viimeinen kouluvierailu hankkeisiin osallistuville 
sekä luottamushenkilöille järjestetään Hämeenlinnan Nummikeskukseen 
4.3.2020. 

 
8 Seuraava kokous 

 Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 1.4.2020 klo 10:00, Oskarintalon 
 kh. 375.  
     Jyrki Haapasaari, 27.02.2020 


