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RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOUS Nro 178 

 

Kokousajankohta: Ti 20.12.2022 klo: 15.30 

Paikka:  Purokatu 1, 3krs.  

Kutsutut:  Markku Tähtinen, pj.    

  Hannele Alanen   

  Maria Taipale  

  Erkki Ojanen, konsultti 

  Jussi Lähdemäki, siht.   

 

 

§ 1  Kokouksen avaus 
Rakennustoimikunnan puheenjohtaja Markku Tähtinen avasi kokouksen. 

 
§ 2  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Ehdotus 
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

  
Päätös 
Todettiin kokous ehdotuksen mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
 
§ 3 Kokous Nro 177 pöytäkirjan hyväksyminen  
 
Ehdotus 
Hyväksytään pöytäkirja. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja 
ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.  
 
Päätös 
Hyväksyttiin pöytäkirja ehdotuksen mukaisesti. Rakennustoimikunnan 
puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat pöytäkirjan.  
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 § 4  Eeronkuja 4 uudisrakennushanke vaihe 2 - Selonottoneuvottelut  
 
 
 Perustelut 
 Tarjoukset eri urakoista on pyydetty sähköisesti Cloudian
 kilpailutusportaalin kautta. Sähköisiin tarjouspyyntöasiakirjoihin oli kirjattu 
 kaikkien urakoiden sisällöt ja vaatimukset. 
 
 Tarjousten avauspöytäkirjat eri urakoista ovat syntyneet automaattisesti 
 Cloudian kilpailutusportaaliin, kun tarjousten jättämisen määräaika on 
 umpeutunut ja ne on avattu. Tarjousten avauskokous pidettiin 15.12.2022.  
 
 Urakoissa valintaperusteena oli halvin kokonaishinta, mikäli  
 tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt muut vaatimukset täyttyvät.  
 Kaikki voittaneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja vaatimukset 
 täyttävät.  
 
 Selonottoneuvottelut on pidetty urakoitsijoiden kanssa 19. 12. - 20.12.2022.  
 Selonottoneuvotteluihin kutsuttiin vain tarjouskilpailun voittaneet  
 urakoitsijat.   
 
 Selonottoneuvottelujen jälkeen todettiin, että kaikki urakoitsijat olivat  
 antaneet tarjouksensa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti ja he olivat 
 ymmärtäneet tarjouspyyntöjen sisällön.  
  
 
  
 Ehdotus 
 Rakennustoimikunta vahvistaa selonottoneuvottelut pidetyiksi.  
 
 Päätös 
 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 
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 § 5 Hankintapäätös - Rakennusurakka  
 
 Hankinnan kohteena on kansallinen hankintailmoitus, tarjouspyyntö 421781. 
 Eeronkuja 4 uudisrakennus vaihe 2. Rakennusurakka. 
   
 Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 10.11.2022. 
 
 Määräaikaan mennessä 15.12.2022 klo 12:00 saapui yhteensä 7 tarjousta. 

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 
 
 Päätös 

 
Rakennustoimikunta päättää, että rakennusurakka hankitaan 
tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainituin ehdoin ja tarjouksen mukaisesti 
Rakennusliike Kemppe Oy:ltä.  

 
 Tarjouksen kokonaishinta 3.083.700,00 euroa (alv 0%).  
  

Perusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on rakennuttajan 
asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä 
tarjouksista hinnaltaan halvin. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta, 
koska hankinnan kohteelle ja urakoitsijalle on määritelty riittävän korkeat 
laadulliset vähimmäisvaatimukset, jolloin vertailtavaksi jää ainoastaan hinta.   

 
 Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä ja siihen liittyvällä 
 tiedoksiannolla, vaan hankintasopimus laaditaan erikseen. Päätös on 
 ehdollinen ja edellyttää, että Rasekon vuoden 2023 talousarvio tulee 
 ensin lainvoimaiseksi. 
 
 Urakoitsija lähettää maksuerätaulukkoehdotuksensa 10.1.2023 mennessä 
 sekä kokonaisaikataulun hankkeesta rakennustoimikunnalle ennen 
 sopimuksen allekirjoitusta.  
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 § 6 Hankintapäätös - Putkiurakka  
  
 Hankinnan kohteena on kansallinen hankintailmoitus, tarjouspyyntö 421797. 
 Eeronkuja 4 uudisrakennus vaihe 2. Putkiurakka. 
 

Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 10.11.2022. 
 
 Määräaikaan mennessä 15.12.2022 klo 12:00 saapui yhteensä 7 tarjousta. 

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 
  
 Päätös 

Rakennustoimikunta päättää, että putkiurakka hankintaan tarjouspyynnössä 
ja sen liitteissä mainituin ehdoin ja tarjouksen mukaisesti Vesi-Lammela 
Oy:ltä. 

 
 Tarjouksen kokonaishinta 211.000,00 euroa (alv 0%).  
  

Perusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on rakennuttajan 
asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä 
tarjouksista hinnaltaan halvin. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta, 
koska hankinnan kohteelle ja urakoitsijalle on määritelty riittävän korkeat 
laadulliset vähimmäisvaatimukset, jolloin vertailtavaksi jää ainoastaan hinta.   

 
 Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä ja siihen liittyvällä 
 tiedoksiannolla, vaan hankintasopimus laaditaan erikseen. Päätös on 
 ehdollinen ja edellyttää, että Rasekon vuoden 2023 talousarvio tulee 
 ensin lainvoimaiseksi. 
 
 Urakoitsija lähettää maksuerätaulukkoehdotuksensa 10.1.2023 mennessä 
 rakennustoimikunnalle eli ennen sopimuksen allekirjoitusta. 
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 § 7 Hankintapäätös - Ilmanvaihtourakka  
  
 Hankinnan kohteena on kansallinen hankintailmoitus, tarjouspyyntö 421799. 
 Eeronkuja 4 uudisrakennus vaihe 2. Ilmanvaihtourakka. 
 

Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 10.11.2022. 
 
 Määräaikaan mennessä 15.12.2022 klo 12:00 saapui yhteensä 6 tarjousta. 

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 
 
  
 Päätös 

Rakennustoimikunta päättää, että ilmanvaihtourakka hankintaan 
tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainituin ehdoin ja tarjouksen mukaisesti 
Vesi-Lammela Oy:ltä. 
 

 Tarjouksen kokonaishinta 242.000,00 euroa (alv 0%).  
  

Perusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on rakennuttajan 
asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä 
tarjouksista hinnaltaan halvin. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta, 
koska hankinnan kohteelle ja urakoitsijalle on määritelty riittävän korkeat 
laadulliset vähimmäisvaatimukset, jolloin vertailtavaksi jää ainoastaan hinta.   

 
 Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä ja siihen liittyvällä 
 tiedoksiannolla, vaan hankintasopimus laaditaan erikseen. Päätös on 
 ehdollinen ja edellyttää, että Rasekon vuoden 2023 talousarvio tulee 
 ensin lainvoimaiseksi. 
 
 Urakoitsija lähettää maksuerätaulukkoehdotuksensa 10.1.2023 mennessä 
 rakennustoimikunnalle eli ennen sopimuksen allekirjoitusta. 
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 § 8 Hankintapäätös - Sähköurakka  
  
 Hankinnan kohteena on kansallinen hankintailmoitus, tarjouspyyntö 421802. 
 Eeronkuja 4 uudisrakennus vaihe 2. Sähköurakka. 
 

Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 10.11.2022. 
 
 Määräaikaan mennessä 15.12.2022 klo 12:00 saapui yhteensä 5 tarjousta. 

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 
 
  
 Päätös 

Rakennustoimikunta päättää, että sähköurakka hankintaan tarjouspyynnössä 
ja sen liitteissä mainituin ehdoin ja tarjouksen mukaisesti Raision Sähkö-
INSTO Oy:ltä. 

 
 Tarjouksen kokonaishinta 459.490,00 euroa (alv 0%).  
  

Perusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on rakennuttajan 
asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä 
tarjouksista hinnaltaan halvin. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta, 
koska hankinnan kohteelle ja urakoitsijalle on määritelty riittävän korkeat 
laadulliset vähimmäisvaatimukset, jolloin vertailtavaksi jää ainoastaan hinta.   

 
 Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä ja siihen liittyvällä 
 tiedoksiannolla, vaan hankintasopimus laaditaan erikseen. Päätös on 
 ehdollinen ja edellyttää, että Rasekon vuoden 2023 talousarvio tulee 
 ensin lainvoimaiseksi. 
 
 Urakoitsija lähettää maksuerätaulukkoehdotuksensa 10.1.2023 mennessä 
 rakennustoimikunnalle eli ennen sopimuksen allekirjoitusta.  
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 § 9 Hankintapäätös - Maalämpöurakka  
  
 Hankinnan kohteena on kansallinen hankintailmoitus, tarjouspyyntö 421895. 
 Eeronkuja 4 uudisrakennus vaihe 2. Maalämpöurakka. 
 

Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 10.11.2022 
 
 Määräaikaan mennessä 15.12.2022 klo 12:00 saapui yhteensä 2 tarjousta. 

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 
 
  
 Päätös 

Rakennustoimikunta päättää, että maalämpöurakka hankintaan 
tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainituin ehdoin ja tarjouksen mukaisesti 
Loimaan HT-Asennus Oy:ltä. 

 
 Tarjouksen kokonaishinta 217.800,00 euroa (alv.0%).  
  

Perusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on rakennuttajan 
asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä 
tarjouksista hinnaltaan halvin. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta, 
koska hankinnan kohteelle ja urakoitsijalle on määritelty riittävän korkeat 
laadulliset vähimmäisvaatimukset, jolloin vertailtavaksi jää ainoastaan hinta.   

 
 Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä ja siihen liittyvällä 
 tiedoksiannolla, vaan hankintasopimus laaditaan erikseen. Päätös on 
 ehdollinen ja edellyttää, että Rasekon vuoden 2023 talousarvio tulee 
 ensin lainvoimaiseksi. 
 
 Urakoitsija lähettää maksuerätaulukkoehdotuksensa 10.1.2023 mennessä 
 rakennustoimikunnalle eli ennen sopimuksen allekirjoitusta. 
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 § 10 Hankintapäätös – Purku-urakka  
  
 Hankinnan kohteena on kansallinen hankintailmoitus, tarjouspyyntö 421849. 
 Eeronkuja 4 uudisrakennus vaihe 2. Purku-urakka. 
 

Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 10.11.2022. 
 
 Määräaikaan mennessä 15.12.2022 klo 12:00 saapui yhteensä 5 tarjousta. 

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 
 
  
 Päätös 

Rakennustoimikunta päättää, että purku-urakka hankintaan tarjouspyynnössä 
ja sen liitteissä mainituin ehdoin ja tarjouksen mukaisesti Totaalipurku Oy:ltä. 

 
 Tarjouksen kokonaishinta 38.000 euroa (alv 0%).  
  

Perusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on rakennuttajan 
asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä 
tarjouksista hinnaltaan halvin. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta, 
koska hankinnan kohteelle ja urakoitsijalle on määritelty riittävän korkeat 
laadulliset vähimmäisvaatimukset, jolloin vertailtavaksi jää ainoastaan hinta.   

 
 Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä ja siihen liittyvällä 
 tiedoksiannolla, vaan hankintasopimus laaditaan erikseen. Päätös on 
 ehdollinen ja edellyttää, että Rasekon vuoden 2023 talousarvio tulee 
 ensin lainvoimaiseksi. 
 
 Urakoitsija lähettää maksuerätaulukkoehdotuksensa 10.1.2023 mennessä 
 rakennustoimikunnalle eli ennen sopimuksen allekirjoitusta.  
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 § 11 Hankintapäätös – Automaatiourakka  
  
 Hankinnan kohteena on kohdennettu pienhankinta, tarjouspyyntö 421988. 
 Eeronkuja 4 uudisrakennus vaihe 2. Automaatiourakka. 

 
Tarjousta pyydettiin vain Schneider Electric Finland Oy:ltä, koska 
rakennusautomaation on oltava täysin yhteensopiva nykyisin käytössä olevan 
rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa, joka on Schneider Electricin Struxure 
Ware versio 3.2.3, sillä uudisrakennus liitetään osaksi olemassa olevaa 
automaatiojärjestelmää. 

  
 Päätös 

Rakennustoimikunta päättää, että automaatiourakka hankitaan 
tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainituin ehdoin ja tarjouksen mukaisesti 
Schneider Electric Finland Oy:ltä suorahankintana, koska 
rakennusautomaation on oltava täysin yhteensopiva nykyisin käytössä olevan 
rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. 
 

 Tarjouksen kokonaishinta 62.100,00 euroa (alv 0%).  
  
 Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä ja siihen liittyvällä 
 tiedoksiannolla, vaan hankintasopimus laaditaan erikseen. Päätös on 
 ehdollinen ja edellyttää, että Rasekon vuoden 2023 talousarvio tulee 
 ensin lainvoimaiseksi. 
 
 Urakoitsija luovutti maksuerätaulukkoehdotuksensa 
 rakennustoimikunnalle 20.12.2022 selonottoneuvottelussa.   
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 § 12 Eeronkuja 4 Uudisrakennus vaihe 2 - Sopimusten allekirjoitus 
 
 Perustelut 
 Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä ja siihen liittyvällä 
 tiedoksiannolla, vaan hankintasopimus laaditaan erikseen. Päätös on 
 ehdollinen ja edellyttää, että Rasekon vuoden 2023 talousarvio tulee  
 ensin lainvoimaiseksi.  
 
 Hankintalain mukaisten päätösten valitusaika koskee seuraavia urakoita 
 

 Rakennusurakka  
 Putkiurakka 
 Ilmanvaihtourakka 
 Sähköurakka 
 Maalämpöurakka 
 Purku-urakka 

 
 
 Päätös lähetetään sähköpostitse asianosaisille. Hankintalain mukaan 
 sähköpostin lähetyspäivä on tiedoksiantopäivä + 14 vrk valitusaika. 
 Lainvoimaisuus 21.12.2022 + 14vrk  = 5.1.2023 
 
 Kohdennettu pienhankinta 
 

• Automaatiourakka Schneider Electric Finland Oy  
 

 Päätös lähetetään sähköpostitse vain asianosaiselle. 
 Lainvoimaisuus on 21.12.2022 + 7vrk+ 14vrk = 12.1.2023 
  
 Kaikki valintapäätökset lähetetään keskiviikkona 21.12.2022 Cloudian  
 kautta sähköisesti tarjouksen jättäneille yrityksille. 
 Hankintapäätökset julkaistaan myös kuntalain mukaisesti  
 Rasekon kotisivuilla 21.12.2022. 
 
 Sopimukset voidaan allekirjoittaa 12.1.2023 jälkeen.  
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 Rakennuttajakonsultti valmistelee sopimusasiakirjat valmiiksi ja lähettää  
 ne tutustuttavaksi rakennustoimikunnan jäsenille sekä urakoitsijoille ennen 
 allekirjoittamista.  
  
 Ehdotus 
 Sopimusten allekirjoitustilaisuus sovitaan erikseen 
 
 Päätös 
 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 
 
 Liite 2. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus  
 
 
  § 13 Muut asiat 
 
 Ei muita asioita 
 
 
 § 14 Seuraava rakennustoimikunnan kokous 
 
  Sovitaan erikseen 
 
 
 § 15 Kokouksen päättäminen 
 
 Rakennustoimikunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 16.07 
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