
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2020 1

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntayhtymän hallitus   14.04.2020

Aika 14.04.2020 klo 12:00 - 13:35

Paikka Etäkokous

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu
33 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

34 Pöytäkirjan tarkastus 4

35 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 5

36 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen 6

37 Maan- ja ympäristörakentamisen puitesopimukset vuosille
2020-2021 + optiot vuosille 2022-2023

7

38 Kasarminkentän päällystys 8

39 N-rakennuksen C-osan muutostyöt Urpolan koulun
väistötiloiksi

9

40 Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 11

41 Muut asiat 12

42 Seuraava kokous 13



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2020 2

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntayhtymän hallitus    14.04.2020

OSALLISTUJAT

Nimi Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Hulkkonen Hannu pj.

Kristiansson Olli-Pekka varapj.
Selenius Pekka
Kivinen Harri
Rautiainen Sari
Jussi-Pekka Nina
Herttuainen Anne
Paanila Juha sihteeri, esittelijä

ALLEKIRJOITUKSET

 Hannu Hulkkonen Juha Paanila
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

33 - 42

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Aika ja paikka  N-rakennus, 
  Prikaatinkatu 3, Mikkeli  Emilia Matiskainen
     Talouspäällikkö
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Kuntayhtymän hallitus § 33 14.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntayhtymän hallitus 14.04.2020 § 33

Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin.
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Kuntayhtymän hallitus § 34 14.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastus

Kuntayhtymän hallitus 14.04.2020 § 34

Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Nina Jussi-Pekka ja Pekka
Selenius. 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Jussi-Pekka ja Pekka Selenius. 
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Kuntayhtymän hallitus § 35 14.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Kuntayhtymän hallitus 14.04.2020 § 35

Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti.

Päätös Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi.
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Kuntayhtymän hallitus § 36 14.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yhtymäkokouksen koollekutsuminen

Kuntayhtymän hallitus 14.04.2020 § 36

Esitys, Kj Kuntayhtymän hallitus päättää siirtää yhtymäkokouksen ajankohtaa
korona-viruksen aiheuttamista poikkeusoloista johtuen.

Päätös Päätettiin siirtää yhtymäkokous pidettäväksi 12.6.2020 klo 9.00 Mikkelissä
Kasarmin kampuksella.
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Kuntayhtymän hallitus § 37 14.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maan- ja ympäristörakentamisen puitesopimukset vuosille 2020-2021 + optiot vuosille 2022-2023

Kuntayhtymän hallitus 14.04.2020 § 37

 Kevään 2020 aikana on tarkoitus uusia Mikkelin kampuksen ja Savonlinnan
kampuksen maan- ja ympäristörakentamisen työt puitesopimukset vuosille
2020-2021 + optio vuosille 2022-2023. 

 1.  Mikkelin kampuksen maan- ja ympäristörakentamisen töistä vuosille
2020-2021 + optio vuosille 2022-2023 on pyydetty tarjoukset. Hanke on
kilpailutettu Hilmassa. 

 2.  Savonlinnan kampuksen maan- ja ympäristörakentamisen töistä      
vuosille 2020-2021 + optio vuosille 2022-2023 on pyydetty tarjoukset. 
Hanke on kilpailutettu Hilmassa. 

 Esityslistan oheismateriaalina on kopiot urakkatarjousten pisteytyksestä.

Esitys, Kj. Toteutetaan edellä mainitut puitesopimukset ja valitaan niihin esitetyt
urakoitsijat:

 1.  Mikkelin kampuksen maan- ja ympäristörakentamisen työt, kolme          
     urakoitsijaa: Maanrakennus Hyyryläinen Oy, tuntihinnan       
     keskiarvo 70,60 €/sis. 24 % alv, Maanrakennus Pajunen Ay, tuntihinnan 
     keskiarvo 81,00 €/sis. 24 % alv ja Harri Haavikko Oy, tuntihinnan 
     keskiarvo 81,87 €/sis. 24 % alv.

 2.  Savonniemen kampuksen maan- ja ympäristörakentamisen työt: Arto      
     Jääskeläinen Oy, tuntihinnan keskiarvo 58,33 €/sis. 24 % alv. 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi
kokouksessa.

Päätös Hyväksyttiin. 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
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Kuntayhtymän hallitus § 38 14.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kasarminkentän päällystys

Kuntayhtymän hallitus 14.04.2020 § 38

 Kasarminkenttä on keskeinen aukio Mikkelin kampuksella. Se on hankittu
Kampuskiinteistöjen omistukseen joitain vuosia sitten. Kentällä on korjattu
sadevesiviemäröintiä ja maarakenteita. Myös kentän sivuilla olevat alueet
on kunnostettu.

 Kasarminkenttä on edelleen hiekkapintainen, mikä tekee kentän
kunnossapidon erittäin vaikeaksi. Liikennemäärät ovat niin suuret, että
kentän pintaa ei saada kestämään edes aktiivisella kunnostamisella. Tämän
johdosta kenttä on päätetty päällystää.

 Kentän päällystyksestä ja siihen liittyvistä töistä on pyydetty tarjoukset.
Tarjoukset ja avauspöytäkirja esitellään kokouksessa.

Esitys, Kj Kuntayhtymän hallitus päättää saapuneiden tarjousten perusteella
kasarminkentään päällystyksen urakoitsijan.

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi
kokouksessa.

Päätös Kasarminkentän päällystyksen urakoitsijaksi valitaan kilpailutuksen
perusteella Peab Industri Oy. 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
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Kuntayhtymän hallitus § 39 14.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

N-rakennuksen C-osan muutostyöt Urpolan koulun väistötiloiksi

Kuntayhtymän hallitus 14.04.2020 § 39

 Mikkelin kaupunki on päättänyt siirtää Urpolan koulun väliaikaisesti
Kasarmin kampukselle. Hanketta on valmisteltu yhteisesti kaupungin ja
Kampuskiinteistöjen välillä syksystä 2019 alkaen.

 N-rakennuksen C-osan 1, 2 ja 3. kerrokset muokataan opetuskäyttöön
soveltuviksi lukuun ottamatta 3. kerroksessa olevia toimistotiloja. Lisäksi
koulun käyttöön tulee B-osan 3. kerros.

 N-rakennuksen C-osa peruskorjataan muutostöiden yhteydessä.
Peruskorjauksella varmistetaan rakennuksen terveys ja hyvät olosuhteet.
Kustannusten kannalta peruskorjaus on edullisinta toteuttaa tässä
yhteydessä.

 N-rakennukseen tehtävien tilojen lisäksi Urpolan koulu tarvitsee
rakennuksen pihalle viipalekouluun 5-6 luokkaa. Samoin käsi-ja
teknisilletöille tarvitaan luokat viipalekouluun. Kampuskiinteistöt toteuttaa
myös viipalekoulujen hankkimisen.

 Koulun piha-alue aidataan ja sinne sijoitetaan mm pelikenttä ja
leikkivälineet. Piha-alueiden valaistusta parannetaan samassa yhteydessä.

 Kampuskiinteistöt on pyytänyt tarjoukset N-rakennuksen C-osan rakennus-,
sähkö-, lvi- ja maanrakennustöistä sekä myös viipalekoulun
toimittamisesta.

 Tarjoukset ja avauspöytäkirjat esitellään kokouksessa.

Esitys, Kj Kuntayhtymän hallitus valitsee urakoitsijat ja toimittajat saapuneiden
tarjousten perusteella.

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi
kokouksessa.

Päätös N-rakennuksen C-osan Urpolan väistön peruskorjauksen urakoitsijoiksi
valitaan kilpailutuksen perusteella:

 1. rakennusurakoitsijaksi Rakennustoimisto Aripe Oy
 2. LVI-urakoitsijaksi Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy
 3. sähköurakoitsijaksi Saimaan Sähkötyö Oy
 4. maanrakennusurakoitsijaksi YIT Suomi Oy
 5. viipalekoulun toimittajaksi Adapteo Finland Oy

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
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Kuntayhtymän hallitus § 39 14.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntayhtymän hallitus § 40 14.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus

Kuntayhtymän hallitus 14.04.2020 § 40

Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja raken-
tamisen osalta.

Päätös Esiteltiin kiinteistöjen, rakentamisen ja vuokralaisten tilanne.

 Keskusteltiin korona-epidemian johdosta vuokralaisten mahdollisesti
esittämistä vuokranalennuspyynnöistä. Päätettiin, että kuntayhtymän johtaja
valtuutetaan myöntämään tapauskohtaisesti joko lykkäystä
vuokranmaksuun tai alennusta vuokraan oman harkintansa mukaan.
Periaatteena on, että pyritään pitämään vuokralaiset asiakkaina myös
epidemian jälkeen. Myönnetyistä vuokranalennuksista tai lykkäyksistä
annetaan selvitys hallitukselle aina seuraavassa hallituksen kokouksessa. Ei
julkinen 31.7.2020 asti.
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Kuntayhtymän hallitus § 41 14.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muut asiat

Kuntayhtymän hallitus 14.04.2020 § 41

Päätös Hallituksella ei ollut muita asioita. 



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2020 13

Kuntayhtymän hallitus § 42 14.04.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Seuraava kokous

Kuntayhtymän hallitus 14.04.2020 § 42

Esitys  Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 22.4.2020 klo 13:00 ja 19.5.2020 klo
12.00. 
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Pöytäkirjan tarkastajat:

OIKAISUVAATI MUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

   Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oi kaisuvaati musta eikä
   kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa;
   pykälät (33-35, 40, 42)

   Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikai-
 suvaa timus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutos ta valitta malla; pykälät (36-39, 
 41)

 HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea
 muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. 

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus
 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
 saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
 suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.

  Viranomai nen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitus, Prikaatinkatu 3,
 50100  Mikkeli.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaan nista. Kunnan
 jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
 kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie-
 doksisaantitodistukseen merkittynä aikana

 Oikaisuvaatimuksen sisältö
 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir-
 joitetta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oi-
 kaisuvaatimusajan päättymistä.

3 VALITUSOSOI TUS

Valitusviranomainen ja valitusaika
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kai suvaati-
 muksen joh dosta annet tuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnal lisva lituk sin vain se,
 joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oi kai suvaatimuksen joh dosta
 muuttunut, saa päätök seen hakea muutos ta kun nallis vali tuksin myös asian osai nen sekä
 kunnan jäsen.

Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite
 Itä-Suomen hallinto-oikeus, 
 PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.)
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Pöytäkirjan tarkastajat:

 70101 Kuopio
 Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitus aika 30 päivää
 Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika – päivää

Valituskirja
 Valituskirjassa on ilmoitettava
 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 - muutosvaatimuksen perusteet

 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 
 Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
 ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

 Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi-
 keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet
 tava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 
 Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
 valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät-
 tymistä.

Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak-
 suista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimak-
 sua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä
 asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. 

Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi

Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä pe-
rusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain
(1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön
tai maail man kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti
(HankintaL 20 - 128 §).

  Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun eh-
dokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekir-
joitettava.

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankin-
tayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille
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Pöytäkirjan tarkastajat:

markkinaoikeudessa.

Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoi-
min-taan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa
säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa.
Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella.

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (410/2015)
ei kä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista
han kinnoista annetun lain vastainen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
   Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, puhelin 010 364 3300,  faksi 010 364 3314,    
   sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi.


