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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntayhtymän hallitus   02.07.2021 

 

Aika 02.07.2021 klo 12:30 - 13:52 

 

Paikka Savonlinna / Teams 

 

Käsitellyt asiat 

 

§ Otsikko Sivu 

54 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

55 Pöytäkirjan tarkastus 4 

56 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 5 

57 Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion 

urakkamuodon valinta 

6 

58 Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion 

vuokrasopimus 

8 

59 Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion 

tontin vuokrasopimus 

9 

60 Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 10 

61 Henkilökunnan E-passit 11 

62 Muut asiat 12 

63 Seuraava kokous 13 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntayhtymän hallitus    02.07.2021 

 

OSALLISTUJAT 

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

LÄSNÄ Kristiansson Olli-Pekka  varapj. Kokouksen pj 

 Kivinen Harri    

 Rautiainen Sari    

 Jussi-Pekka Nina   Teams-välityksellä 

 Herttuainen Anne    

 Paanila Juha sihteeri, esittelijä  

 

POISSA Hulkkonen Hannu pj.  

 Selenius Pekka    

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 Olli-Pekka Kristiansson Juha Paanila  

 Varapuheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

 

KÄSITELLYT ASIAT 

 

54 - 63 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

Nina Jussi-Pekka  Harri Kivinen 

 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Aika ja paikka  N-rakennus,  

  Prikaatinkatu 3, Mikkeli  Emilia Matiskainen 

     Talouspäällikkö 
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Kuntayhtymän hallitus § 54 02.07.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.07.2021 § 54 

  

Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös Todettiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 55 02.07.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.07.2021 § 55 

  

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

Selenius.  

 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Jussi-Pekka ja Harri Kivinen.  
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Kuntayhtymän hallitus § 56 02.07.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.07.2021 § 56 

  

Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. 

 

Päätös Lisätään pyläkäksi 61 e-Passin käsittely ja siirretään aikaisempia pykäliä 

61-62 pykälällä eteenpäin. Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi. 
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Kuntayhtymän hallitus § 36 27.04.2021 

Kuntayhtymän hallitus § 57 02.07.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion urakkamuodon valinta 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.04.2021 § 36 

  

 Savonlinnaan rakennettavan puuteknisen laboratorion suunnittelu on 

meneillään ja eri osapuolien kilpailutusta valmistellaan. Hankkeen tässä 

vaiheessa on valittava urakkamuoto, koska se vaikuttaa sekä suunnitteluun 

että varsinaisiin urakoihin. 

 

 Käytännössä valinta tehdään jaetun urakan ja projektinjohtopalvelun välillä. 

Jaettu urakka alistetuin sivu-urakoin sisältää hankkeen jakamisen 

perinteisiin maanrakennus-, rakennus-, lvi- ja sähköurakoihin sekä 

tarvittaessa muihin pienempiin urakoihin. 

 

 Projektin johtopalvelussa (PJP) rakentaminen jaetaan huomattavasti 

pienempiin noin 20-30 kpl urakoihin, joita rakennuttaja johtaa 

rakennuttajakonsultin kanssa. Työmaan oma johtaminen nostaa 

rakennuttajan kustannuksia, mutta verrattuna jaettuun urakkan se jää pois 

jaetun urakkamuodon pääurakoitsijan kustannuksista. 

 

 PJP:n tärkeimpinä etuina ovat parempi kustannuskontrolli, hallitumpi 

hankkeen ohjattavuus ja mahdollisuus käyttää enemmän paikallisia 

urakoitsijoita. Oheismateriaalissa on lisää urakkamuotojen vertailusta. 

 

 Päätöksenteon kannalta PJP:ssä tehdään huomattavasti enemmän päätöksiä 

hankinnasta verrattuna jaetun urakan muutamiin urakoitsijavalintoihin. 

Tarvittaessa hallitus voi asettaa rakennustoimikunnan, joka tekee 

hankintapäätökset hallituksen asettamissa rajoissa. 

  

Esitys, Kj  Kuntayhtymä valitsee Savonlinna puuteknisen laboratorion 

urakkamuodoksi projektinjohtopalvelun (PJP). 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 

 

Päätös Kuntayhtymä valitsee Savonlinna puuteknisen laboratorion 

urakkamuodoksi projektinjohtopalvelun (PJP). 

 

 Päätettiin kilpailuttaa rakennuttajakonsultti huomioiden rakennuksen 

erityisluonne puurakenteisena rakennuksena. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 

 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.07.2021 § 57 

  

 Rakennusmarkkinat Suomessa on voimakkaasti kuumentuneet viimeisen 

parin kuukauden aikana. Pääasiallisina syina ovat ilmeisesti 
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Kuntayhtymän hallitus § 36 27.04.2021 

Kuntayhtymän hallitus § 57 02.07.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

koronaepidemian jälkeiset odotukset sekä erilaiset talouden tukitoimet, 

jotka lisänneet kysyntää eri puolilla maapalloa. 

 

 Materiaalien ja rakennustarvikkeiden hinnat ovat voimakkaasti nousseet ja 

toimistusajat ovat erittäin pitkiä. Tällä on vaikutusta sekä koko hankeen 

aikatauluun, että tapaan, jolla työmaa täytyy järjestää. 

 

 Projektinjohtopalvelu (PJP) urakkamuotona soveltuu hyvin stabiileihin 

olosuhteisiin, jossa ei ole esim. materiaalien saatavuusongelmaa. 

Nykyisessä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa pjp-muotoisessa 

toiminnassa saatavuusongelmat ja niiden kertaantuminen aikatauluun tulisi 

rakennuttajan vastuulle ja hoidettavaksi. 

 

 Edellä mainitun johdosta olisi perusteltua muuttaa urakkamuodoksi jaettu 

urakka alistetuin sivu-urakoin. 

 

Esitys, Kj  Kuntayhtymä valitsee Savonlinna puuteknisen laboratorion 

urakkamuodoksi jaetun urakan alistetuin sivu-urakoin. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 

  

Päätös  Kuntayhtymä valitsee Savonlinna puuteknisen laboratorion 

urakkamuodoksi jaetun urakan alistetuin sivu-urakoin. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 58 02.07.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion vuokrasopimus 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.07.2021 § 58 

  

 Kampuskiinteistöt on yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 

Oy:n (Xamk) kanssa valmistellut vuokrasopimusta Savonlinnaan 

sijoittuvan Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion 

tilojen vuokraamisesta. 

 

 Vuokrasopimuksella on tarkoitus vuokrata koko rakennus Xamkille ja 

samalla turvata Kampuskiinteistölle rakennuksen käyttö ja takaisinmaksu 

riittävällä aikataululla. 

 

 Vuokrasopimus esitellään kokouksessa. 

 

Esitys, Kj.  Hyväksytään vuokrasopimus ja valtuutetaan kuntayhtymän johtaja 

allekirjoittamaan sopimus sekä tarvittaessa tekemään teknisiä muutoksia 

sopimukseen. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Hyväksytään vuokrasopimus ja valtuutetaan kuntayhtymän johtaja 

allekirjoittamaan sopimus sekä tarvittaessa tekemään teknisiä muutoksia 

sopimukseen. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 

 

 



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2021 9 

     

 

Kuntayhtymän hallitus § 59 02.07.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion tontin vuokrasopimus 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.07.2021 § 59 

  

 Kampuskiinteistöt on yhteistyössä Savonlinnan kaupungin kanssa 

valmistellut vuokrasopimusta Savonlinnaan sijoittuvan Teollisen 

puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion tontin vuokraamisesta 

Vipusenkadulta. 

 

 Tontin pinta-ala on 8.058 m2. Vuokra-aika on 25 vuotta ja tontin vuotuinen 

vuokra on 4.988,97 vuodessa. 

 

 Vuokrasopimus on esityslistan liitteenä ja se esitellään kokouksessa.                      

Esitys, Kj.                           Hyväksytään vuokrasopimus ja valtuutetaan kuntayhtymän johtaja 

allekirjoittamaan sopimus sekä tarvittaessa tekemään teknisiä muutoksia 

sopimukseen. 

 

                                           Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Hyväksytään vuokrasopimus ja valtuutetaan kuntayhtymän johtaja 

allekirjoittamaan sopimus sekä tarvittaessa tekemään teknisiä muutoksia 

sopimukseen. 

 

                                           Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 60 02.07.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.07.2021 § 60 

  

Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja raken-

tamisen osalta. 

 

Päätös Esiteltiin kiinteistöjen sekä rakentamisen tilanne. Todettiin 

vuokralaistilanne. 
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Kuntayhtymän hallitus § 61 02.07.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Henkilökunnan e-Passit 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.07.2021 § 61 

  

 Hallitus keskusteli e-Passista.   

 

Päätös  Päätettiin hankkia Kampuskiinteistöjen koko henkilökunnan käyttöön e-

Passit vuosittain. e-Passin vuotuinen summa on 300 euroa per henkilö. e-

Passi sisältää kulttuuri-, liikunta- ja hierontapalvelut. Vuosittainen 

latausajankohta on 1. tammikuuta. Vuonna 2021 ePassin arvo on 150 euroa 

ja lataus tehdään heinäkuun aikana.  

 

 Määräaikaisille, osa-aikaisille ja vain osan vuotta työskenteleville 

henkilöille e-Passin vuosittainen arvo määräytyy työajan ja työsuhteen 

keston suhteessa.  
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Kuntayhtymän hallitus § 62 02.07.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.07.2021 § 62 

  

Päätös Tehdään kokousmatka Kotkaan ja Kouvolaan, joissa tutustutaan Xamkin 

kampuksiin sekä pidetään samalla hallituksen kokous Kotkassa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 63 02.07.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Seuraava kokous 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.07.2021 § 63 

  

Esitys  Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta. 

 

Päätös Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 

 

 -6.8.2021 klo 10:00 Mikkelissä 

 -2.9.2021 Kotkassa 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

   Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

   kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa;  

   pykälät (54-56, 60, 63) 

   

   Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikai-

 suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla; pykälät (57-59, 

 62-62) 

 

 Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök-

 siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 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. 

  

  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitus, Prikaatinkatu 3, 

 50100  Mikkeli, kirjaamo@esakk.fi. 

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen  

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 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-

 joitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oi-

 kaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

 

3 VALITUSOSOITUS 

 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

 muksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, 

 joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 

 muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä 

 kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite 

 Itä-Suomen hallinto-oikeus,  

 Minna Canthin katu 64 

 PL 1744  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 70101 Kuopio 

 sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 

 

 Kunnallisvalitus, pykälät 57-59, 62-62 valitusaika 30 päivää 

 Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 

 

Valituskirja 

 Valituskirjassa on ilmoitettava 

 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero 

 - 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 maailman 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-
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

tayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille 

markkinaoikeudessa. 

 

Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoimin-

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) 

eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista 

hankinnoista annetun lain vastainen. 

 

  Markkinaoikeuden yhteystiedot 

   Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, puhelin 029 564 3300,      

   sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi. 

 

 

 


