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Saneeraukseen liittyvä rakennusurakka Vaihe 1 Nimbus talo – urakoitsijan valinta 
 
Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 49    
658/10.03.02.00/2022    
 

Valmistelu- ja lisätiedot 
toimitilajohtaja Mikko Silvast, 040 825 1570, ylläpitopäällikkö Antti 
Kinnunen, 040 480 2786 ja hankintapäällikkö Tarja Juvonen, 040 
752298 tai etunimi.sukunimi@porvoo.fi. 

 
Porvoon kaupungin hankintapalvelut on 7.12.2022 julkaistulla 
kansallisella hankintailmoituksella pyytänyt tarjouksia Nimbus-talon 
saneeraukseen liittyvästä rakennusurakasta. 

 
Hankinnan kohteena on Porvoon kaupungin osittain omistaman 
Nimbus-talon saneeraukseen liittyvä rakennusurakka. Urakka 
käsittää asiakirjoissa, suunnitelmissa ja liitteissä esitetyt työt ja 
hankinnat täysin valmiiksi tehtynä aineineen ja töineen. Urakka-
alueen laajuus on noin 2 900 m2. 

 
Urakkamuoto on kokonaisurakka. Urakoitsija on YSE:n tarkoittama 
pääurakoitsija ja lainsäädännön tarkoittama päätoteuttaja, jolle 
kuuluvat YSE 1-4 § mukaiset velvollisuudet. 

 
Hankintailmoitus on julkaistu 7.12.2022 HILMA-palvelussa ja 
kaupungin nettisivuilla. Hankintamenettely oli avoin. Tarjousten 
vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan 
painoarvo oli 100 %. 

 
Määräaikaan, 16.1.2023 klo 12.00 mennessä, jätettiin viisi (5) 
tarjousta (tarjousten avausptk liitteenä). 

 
Kaikki saapuneet tarjoukset täyttivät tarjoukselle, tarjoajalle ja 
tarjotulle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. 

 
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti NHK Rakennus 
Oy hintaan 4 161 290,00 €, alv 0 % (tarjousten vertailutaulukko 
liitteenä). 
 
Liitteet  
Tarjousten avausptk 
Vertailutaulukko 
 
Kaupunginjohtaja 
Kaupunginhallitus päättää valita Nimbus-talon saneeraukseen 
liittyvän rakennusurakan vaiheen 1 urakoitsijaksi halvimman 
tarjouksen jättäneen NHK Rakennus Oy:n hintaan 4 161 290,00 €, 
alv 0 %. 
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Asia on salainen, kunnes kaupunginhallitus on tehnyt asiasta 
päätöksen. 
 
Pykälä tarkastetaan heti. 
Päätös 
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Nimbus-talon 
saneeraukseen liittyvän rakennusurakan vaiheen 1 urakoitsijaksi 
halvimman tarjouksen jättäneen NHK Rakennus Oy:n hintaan  
4 161 290,00 €, alv 0 %. 
 
Pykälä tarkastettiin heti. 
 
 
 
Liitteet 
 Avauspöytäkirja Nimbus-talo Rakennusurakka Vaihe 1 16.1.2023 

 Vertailutaulukko Rakennusurakka Nimbus-talo Vaihe 1 16.1.2023 
 
  Otteen oikeaksi todistaa 01.02.2023 
 
  
 Rita Blomqvist-Turunen 
 Palveluneuvoja 
 
 *** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 49 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku) 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen), sekä 

 kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on 
Kaupunginhallitus  
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Porvoon kaupungin kirjaamo 
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Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 PORVOO  

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi 

Puhelinnumero:  020 69 2250 

 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 
 päätös, johon haetaan oikaisua 
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, 
kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon 
kaupungin kirjaamosta palvelupiste Kompassista. 
 
Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 PORVOO  

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi 

Puhelinnumero:  020 69 2250 

 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 


