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RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOUS Nro 163 

 

Kokousajankohta: Ma 4.4.2022 klo: 15.00 
Paikka:  Eeronkuja 3, johtavan rehtorin huone 

Läsnä:  Markku Tähtinen, pj.   

  Antti Airikki   

  Hannele Alanen  
  Maria Taipale   

  Jussi Lähdemäki, siht. (Teams-yhteys) 

 

 
 

 

§ 1  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Markku Tähtinen avasi kokouksen klo: 15.00 
 

 

§ 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Ehdotus 

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös 
 Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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§ 3 Kokous Nro 162 pöytäkirjan hyväksyminen  
 
Ehdotus 
Hyväksytään pöytäkirja rakennustoimikunnan puheenjohtajan 
ja sihteerin allekirjoituksilla.  
 
Päätös 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan pöytäkirja rakennustoimikunnan 
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoituksilla. 

 
 

 
 
§ 4 Konsultin valinta suunnittelu- ja urakkasopimusvaiheeseen.  

 
Edellisen hankkeen, Eeronkuja 4 rakennusaikaisen konsultoinnin ja valvonnan 
suoritti Rakennuspalvelu Erkki Ojanen. Erkki Ojasella on laaja kokemus 
rakennusalan suunnittelu- laskenta- ja urakkasopimustehtävistä.  
 
Hankkeeseen on hyvä saada luotettava tekijä, jolla on jo lähtötiedot olemassa 
edellisestä samalla tontilla olleesta hankkeesta.  

 
Kokouksessa Nro 162 päätettiin pyytää Rakennuspalvelu Erkki Ojaselta 
suunnittelu- ja urakkasopimusvaiheen konsultoinnista tarjous seuraavaan  
rakennustoimikunnan kokoukseen Nro 163. Tarjous on vastaanotettu.  
- kokonaisvelotus on korkeintaan 10.000 € alv 0 %  
- tuntiveloitushinta 68,00 € alv 0 % 
 
Tarkempi erittely työtehtävistä ja kustannuksista.  
Liite 1.  

 
Ehdotus:  
Rakennustoimikunta päättää valita suunnittelu- ja urakkasopimusvaiheen 
konsulttitehtävään Rakennuspalvelu Erkki Ojasen. Kyseessä on pienhankinta.  

 
Päätös: 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan 
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§ 5 Pääsuunnittelijan valinta hankkeeseen 

  
Kokouksessa Nro 162 sovittiin, että rakennustoimikunnan puheenjohtaja 
Markku Tähtinen on yhteydessä edellisen hankkeen pääsuunnittelijaan  
Mikko Uotilaan. Selvitetään, onko heillä resursseja ja mielenkiintoa osallistua 
vaiheen 2. suunnitteluun. 

 
Eeronkuja 4, vaiheessa 1. valittiin pääsuunnittelijana toimi 
Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy.  
Vaiheessa 1. hankkeen pääsuunnitteluun oltiin tyytyväisiä laadullisesti, 
aikataulullisesti ja taloudellisesti.  
 
Mikko Uotilalla on hyvät lähtötiedot tontista edellisen hankkeen kautta ja 
sama arkkitehtitoimisto pystyisi jatkamaan myös yhtenäistä arkkitehtuuria 
seuraavan rakennuksen suunnittelussa.  
Arkkitehtitoimisto on myös syvällisesti perehtynyt edellisen hankkeen kautta 
Rasekon toimintaan ja tuntee sekä toiminnan ja toimijat, jolloin aikaa ei mene 
perehtymiseen eikä perehdyttämiseen.  

 
 

Ehdotus:  
Keskustellaan mahdollisuudesta käyttää samaa suunnittelijaa hankkeessa. 

 
Päätös: 
Tässä vaiheessa tilataan Arkkitehti Mikko Uotilalta ainoastaan 
luonnossuunnittelu hankkeeseen. Laaditaan alustava asemapiirros ja 
rakennuksen periaateratkaisut. Tehdään tilaohjelma ja tilasuunnitelma 
kuntoon yhdessä arkkitehdin kanssa. Kiinteistöpäällikkö Jussi Lähdemäki on 
yhteydessä Arkkitehtiin ja vastaa käyttäjien tarpeiden kuulemisesta.  
Tämä työvaihe laskutetaan tuntityönä.  
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 § 6 Geosuunnittelijan valinta hankkeeseen 
 

Edellisessä rakennushankkeessa, Eeronkuja 4 vaiheessa 1.  
maaperän pohjatutkimukset ja geosuunnittelun toteutti SM Maanpää Oy 
kokonaissummaltaan 16.004,- eur. / alv.0%.  
 
Hankkeen kannalta olisi järkevää saada sama suunnittelutoimisto jatkamaan 
geosuunnittelua vaiheeseen 2.  Suunnittelutoimistolla on tontista valmiit 
lähtötiedot olemassa. He tietävät edellisen hankkeen kautta missä kohdissa 
maaperä vaatii tarkempaa tutkimista ja tätä kautta vältettäisiin jatkossa 
ylimääräiset lisä- ja muutostyöt esimerkiksi perustamisvaiheessa.  
Ratkaisu myös nopeuttaisi hankkeen etenemistä ja olisi varmasti 
taloudellisesti kokonaisedullinen.  
 
SM Maanpää Oy on siirtynyt uuteen omistukseen 1.2.2022 ja toimii uudella 
nimellä Maanpää Geo Oy. Heillä toimii edelleen samat työntekijät ja edellisen 
hankkeen tiedostot ovat heillä olemassa. 
 
 
Ehdotus:  
Pyydetään Maanpää Geo Oy:ltä tarjous hankkeen geosuunnittelusta 
seuraavaan rakennustoimikunnan kokoukseen.  
Kiinteistöpäällikkö pyytää tarjouksen.  
 
Päätös 
Päätettiin ehdotuksen mukaan pyytää Maanpää Geo Oy:ltä tarjous hankkeen 
geosuunnittelusta seuraavaan rakennustoimikunnan kokoukseen.  
Kiinteistöpäällikkö pyytää tarjouksen.  

 
 
 
 § 7 Hankesuunnitelma 

Hankkeen alustava hankesuunnitelma käsiteltiin kokouksessa Nro 162.  
Hankesuunnitelmaan on tehty tarvittavat muutokset kokouksen jälkeen.  
Liite2.  
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Ehdotus 
Käsitellään alustavaa hankesuunnitelmaa kokouksessa ja katsotaan 
onko tarvetta tehdä tässä kohdassa lisämuutoksia.  

 
 

Päätös 
Käsiteltiin ehdotuksen mukaan. Hankesuunnitelmassa ei ollut tässä kohdassa 
tarvetta lisämuutoksille.  

 
 

 
§ 8 Tilasuunnitelma 
Alustava tilasuunnitelma käsiteltiin kokouksessa Nro 162.  
Tilasuunnitelmaan on tehty tarvittavat muutokset kokouksen jälkeen.  
Liite3. 

 
Ehdotus 
Käsitellään alustavaa tilasuunnitelmaa kokouksessa ja katsotaan 
onko tarvetta tehdä lisämuutoksia. 
 
Päätös 
Käsiteltiin ehdotuksen mukaan. Tilasuunnitelmaan tullaan tekemään 
muutoksia. Tilasuunnitelman suunnitteluun otetaan mukaan Arkkitehti  
Mikko Uotila.  

 
 
 
 § 9 Muut asiat 
 

Kun tilasuunnitelma ja luonnoskuvat ovat valmiit, lasketaan niiden pohjalta 
hankkeelle kustannusarvio. Hankkeen kustannusarvion laskevat ulkopuoliset 
rakennuslaskennan ammattilaiset.  
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§ 10 Seuraava rakennustoimikunnan kokous  

 
 Ti 26.4.2022 Klo 16.00, Eeronkuja 3, johtavan rehtorin huone 
 
 
 
 

§ 11 kokouksen päättäminen 
 
 Rakennustoimikunnan puheenjohtaja päätti  

kokouksen klo: 15.45 
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