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Naukion päiväkoti, uudisrakennus -hankkeen rakennusurakoitsijan valinta 

6552/02.08.00/2021 

 

Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 309 

      

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, 

katja.e.ahola(at)kouvola.fi 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt 27.1.2021 varhaiskasva-

tuksen palveluverkkoselvityksen, jonka tavoitteena on kustannusteho-

kas, asiakastarpeita vastaavat sekä turvalliset ja modernit toimitilat kä-

sittävä isojen päiväkotien verkko tulevan 10-vuotiskauden aikana. Päi-

väkotien hallinto tehostuu yksikköjen määrän vähentyessä, henkilöstö-

resurssien käyttö tehostuu ja kiinteistökustannukset laskevat. 

Naukion päiväkodin hankesuunnitelma noudattaa palveluverkkoselvi-

tystä. Pilkanmaan päiväkoti ja Maunukselan sekä Koulurinteen päiväko-

dit lakkautetaan ja yhdistetään uuteen Naukion päiväkotiin. Naukion päi-

väkoti (126 laskennallista paikkaa, joka tarkoittaa kuutta lapsiryhmää) 

sijoittuu entiselle Kuusankosken ammattikoulun tontille. Päiväkodin ra-

kentaminen aloitetaan vuoden 2021 aikana ja se otetaan käyttöön 

vuonna 2022. 

Rakennushanke julkaistiin 28.6.2021 kansallisen kynnysarvon ylittävänä 

avoimena hankintailmoituksena Hilmassa. Urakoitsijan valintaperus-

teeksi oli ilmoitettu kokonaishinta (vertailuhinnaltaan halvin hinta). Tar-

jouksien määräaika oli 17.8.2021 ja tarjouksia otettiin vastaan vaihtoeh-

toisesti kokonaisurakasta tai kvr-urakasta Kaupunginhallituksen 

10.5.2021 tekemän päätöksen mukaisesti. 

Seitsemän kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset täyttävää urakoitsijaa 

antoi tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. 

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. 

Kaksi tarjousta hylättiin näiden tarjouspyynnön vastaisuuden vuoksi. 

Perustelut hylkäämisestä on liitteessä. 

Tilapalvelut esittää Naukion päiväkoti, uudisrakennus -hankkeen raken-

nusurakoitsijaksi Macra Oy:tä (2700023-8), hintaan 3 074 000 euroa. 

Naukion päiväkoti on esitetty talousarviossa 2021 toteutettavaksi vaihto-

ehtoisella rahoituksella ja kaupunginhallitus on päättänyt 8.3.2021 ra-

hoitusmalliksi leasingin. Arvioitu kustannuskehys on 3,5 M€. Kokonais-

kustannus saatujen tarjousten perusteella jää alle hankkeen kustannus-

arvion. Suunnittelu aloitetaan välittömästi, rakentaminen alkaa arviolta 
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marraskuussa 2021 ja kokonaisuudessaan urakka on valmis syksyllä 

2022. 

 

Asia ei ole julkinen ennen kaupunginhallituksen hankintapäätöstä (julki-

suuslaki 6 § 1 mom. 8 kohta). 

Naukion päiväkoti on osa varhaiskasvatuksen päiväkotipalveluverkon 

kehittämissuunnitelmaa (Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 

27.1.2021). Päiväkotiin toteutetaan laskennallisesti 126 paikkaa eli kuu-

delle lapsiryhmälle tilat. Pilkanmaan päiväkoti ja Maunukselan sekä 

Koulurinteen päiväkodit lakkautetaan ja yhdistetään uuteen Naukion 

päiväkotiin. Hankkeen tavoitteet on määritetty yhteistyössä käyttäjien 

edustajien, tukitoimintojen sekä Tilapalvelujen asiantuntijoiden kanssa 

noudattaen kaupungin strategiaa sekä hankintaohjelman ja ympäristö-

ohjelman asettamia tavoitteita. Hankesuunnitelman mukaisesti kohde 

tullaan toteuttamaan puurunkoisena ja energiatehokkuusluokka on A. 

Urakkaohjelmassa on edellytetty urakoitsijaa työllistämisehdolla työllis-

tämään hankkeen aikana kaksi pitkäaikaistyötöntä. 

EVA: Hankkeesta on tehty hankintaohjeen mukainen ennakkovaikutus-

ten arviointi. 

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, 

katja.e.ahola(at)kouvola.fi ja rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, 

puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen(at)kouvola.fi 

  Kaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallitus päättää valita Naukion päiväkoti -uudisrakennushank-

keen urakoitsijaksi Macra Oy:n 3 074 000 euroa. 

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta ko-

kouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 7.9.2021 lukien. 

Kaupunginhallituksen päätös: 

  Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Talousjohtaja Hellevi Kunnas liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana 

klo 15.50. 

Toimitilajohtaja Katja Ahola liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 

15.49. 

  ____________ 

 

Liitteet 
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 Liite[2] Liite Naukion päiväkoti_tarjousten vertailutaulukko_kh060921 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 309 

 

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 

muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 

markkinaoikeudelle taikka molemmat.  

1 Ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti 

tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt 

ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Oikaisuvaatimusaika 

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 

asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 

ratkaisusta. 

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 

hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely 

eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi 

hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 

hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 

vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 

sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 

vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 

tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä 

kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon 

tapahtuneen myöhemmin. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 

juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 

ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Kouvolan 

kaupunginhallitus. 
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Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon. 

Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 

Käyntiosoite:  Torikatu 10, 3 krs. Kouvola 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 

Faksinumero: 020 615 3054 

Puhelinnumero:  020 615 6200 

Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla: 

 toimielimen tai hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 

hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu 

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi. 

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 

tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 

puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 

oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 

oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 

yhteystiedot. 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 

haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

2 Valitusosoitus markkinaoikeudelle 

Valitusoikeus 

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia 

koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän 

kuluessa päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista, jos 



 

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 
 

16/2021 35 (37) 

Kaupunginhallitus 06.09.2021   

 

 

hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 

tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. 

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen 

tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut 

hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut 

olennaisesti puutteellinen.  

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 

hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 

vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 

sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 

vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 

tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä 

kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon 

tapahtuneen myöhemmin. 

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 

kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 

markkinaoikeudelle. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 

juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 

arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.  

Osoite:  Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 

Faksinumero: 029 564 3314 

Puhelinnumero: 029 564 3300 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 

asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 

vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 

puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 

myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 

asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 

Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 

jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 

eheyttä ole syytä epäillä. 

Valitukseen on liitettävä: 

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 

jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 

jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Ilmoitus valituksen tekemisestä päätöksen tehneelle viranomaiselle 

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti päätöksen 

tehneelle viranomaiselle asian saattamisesta markkinaoikeuden 

käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa 

koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle. 

Ilmoitus on tehtävä Kouvolan kaupungin kirjaamoon, osoitteeseen: 

Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 

Käyntiosoite:  Torikatu 10, 3 krs. Kouvola 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 

Faksinumero: 020 615 3054 

Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 

Oikeudenkäyntimaksu 
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Markkinaoikeus perii 1.1.2019 jälkeen vireille tulleista asioista 

tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksen 

1383/2018 perusteella oikeudenkäyntimaksua 2 050 euroa. Jos 

hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa, maksu on 4 100 euroa. 

Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6 140 

euroa. Oikeudenkäyntimaksuista voi kysyä tarkemmin 

markkinaoikeudesta puh. 029 56 43300. 


