
Lautakunta

TOIMIALA Toimialajohtaja

VASTUURYHMÄ / -ALUE Vastuualueen esimies

Perusmaatalouden neuvontapalvelu käyttötalous 30 000 pienhankinta kaupunginjohtaja lokakuu marraskuu vuosi 2024

Yritysneuvontapalvelu OV käyttötalous 10 000 pienhankinta elinkeinojohtaja lokakuu marraskuu vuosi 2024

Asuntopalveluiden yhtiöittämisselvitys käyttötalous 15 000 pienhankinta isännöitsijä tammikuu tammikuu kertahankinta

Sotekiinteistöselvitys käyttötalous 15 000 pienhankinta kaupunginjoht./talousjoht. helmikuu maaliskuu kertahankinta

keskustie 24 lämmitysjärjestelmä Investointi 25 000 pienhankinta isännöitsijä tammikuu tammi-helmikuu kertahankinta

Mannentie 8 lämmitysjärjestelmä Investointi 20 000 pienhankinta isännöitsijä tammikuu helmi-huhtikuu kertahankinta

Linnan Liisan ja Linnan pysäkin maaperätutkimukset Investointi 6 000 pienhankinta Maankäyttöpäällikkö helmikuu helmikuu kertahankinta

Kolkanniemen tonttitie Investointi 20 000 pienhankinta Maankäyttöpäällikkö huhtikuu toukokuu kertahankinta

Kupulantien maaperätutkimukset Investointi 8000 pienhankinta Maankäyttöpäällikkö elokuu syyskuu kertahankinta

Asemakaavoituksen erityisselvitys 

(tarvittaessa laadittava meluselvitys tai 

kunnallistekniikan yleissuunnitelma tai muu 

erityisselvitys) käyttötalous alle 10 000 € pienhankinta kaavoitusjohtaja

avoin, tarkentuu 

kaavaprosessin edetessä

aikaisintaan maalis- huhtikuussa 2023 

(tarkentuu myöhemmin) kertahankinta

Verkkoinfran ylläpito Investointi 25 000 pienhankinta tietohallintopäällikkö Q2 Tieran puitesopimus Kertahankinta

O365 ympäristöön siirtyminen 

(Hallinto) Investointi 20 000 pienhankinta tietohallintopäällikkö Q3-Q4 Tieran puitesopimus Kertahankinta

Lukion 1 luokan työasemat Investointi 30 000 pienhankinta tietohallintopäällikkö Q1 Tieran puitesopimus Kertahankinta
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Pylkönmäki-Saarijärvi-Pylkönmäki Käyttötalous 149 000 kansallinen hankinta Sivistysjohtaja maalis-huhtikuu maalis-huhtikuu 1 lukuvuosi+optio

Kalmari-Saarijärvi-Kalmari Käyttötalous 59 000 pienhankinta Sivistysjohtaja maalis-huhtikuu maalis-huhtikuu 1 lukuvuosi+optio

Saarijärvi-Kalmari Käyttötalous 37 000 pienhankinta Sivistysjohtaja maalis-huhtikuu maalis-huhtikuu 1 lukuvuosi

Koulujen ict-hankinnat Investointi 50 000 pienhankinta

Sivistysjohtaja/

tietohallintopäällikkö kevät 2023 tammi-joulukuu kertahankinnat

Moottorikelkka Investointi 20 000 pienhankinta Vapaa-aikapäällikkö helmi - maaliskuu helmi - huhtikuu kertahankinnat

Paavonrinteiden laskettelukaluston uusiminen Investointi 12 000 pienhankinta Vapaa-aikapäällikkö helmi - maaliskuu helmi - huhtikuu kertahankinnat

Monitoimihallin kaluston uusiminen Investointi 12 000 pienhankinta Vapaa-aikapäällikkö helmi - maaliskuu helmi - huhtikuu kertahankinnat

Ulkoalueiden hoitoon tarvittavan kaluston uusiminen Investointi 12 000 pienhankinta Vapaa-aikapäällikkö malis - huhtikuu huhti - toukokuu kertahankinnat

kaupunginhallitus

Konsernipalvelut kaupunginjohtaja

Elinvoimapalvelut, tila- ja kiinteistöhallinto, 

keskushallinto
elinkeinojohtaja, kaavoitusjohtaja, maankäyttöpäällikkö, 

tietohallintopäällikkö, isännöitsijä

VUODEN 2023 HANKINNAT

sivistyslautakunta

Sivistystoimi sivistysjohtaja

Tuotealue/Urakka

Investointi vai 

käyttötalous

Hankinnan 

ennakoitu arvo Päätöksentekijä

Hankinnan valmistelun 

ajankohta Kilpailutus-ajankohta

Sopimuksen kesto              

(kertahankinta tai 

pitkäaikainen 

sopimus)

Hankintalaji
pienhankinta

kansallinen hankinta

EU-hankinta

Sivistyspalvelut ja vapaan sivistystoimen palvelut

Tuotealue/Urakka

Investointi vai 

käyttötalous

Hankinnan 

ennakoitu arvo

Hankintalaji
pienhankinta

kansallinen hankinta

EU-hankinta Päätöksentekijä

Hankinnan valmistelun 

ajankohta Kilpailutus-ajankohta

Sopimuksen kesto              

(kertahankinta tai 

pitkäaikainen 

sopimus)
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Traktorin lumilinko Investointi 20 000 pienhankinta maanrakennusmestari tammikuu tammikuu kertahankinta

Ruohonleikkuri Investointi 25 000 pienhankinta maanrakennusmestari helmikuu helmi-maaliskuu kertahankinta

Työkoneet maanrakennus Käyttötalous 200 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta tammikuu helmikuu v. 2023-2025

Katujen kerrosmateriaalit Investointi 50 000 pienhankinta maanrakennusmestari helmi-maaliskuu maaliskuu kertahankinta

Asfaltointi ja stabilointiurakka Investointi 480 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta helmi-maaliskuu huhtikuu kertahankinta

Hulevedet sukkasujutus Investointi 70 000 kansallinen hankinta tekninen johtaja maalis-huhtikuu huhtikuu kertahankinta

Kaavateiden valaistus ja keskukset Investointi 30 000 pienhankinta maanrakennusmestari maalis-huhtikuu toukokuu kertahankinta

Viemärien sujutus/muovikaivot Investointi 40 000 pienhankinta maanrakennusmestari helmi-maaliskuu huhtikuu kertahankinta

Saarilammen kemikalisointi Investointi 170 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta huhti-toukokuu kesäkuu kertahankinta

Rakennustekniset työt Käyttötalous 100 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta helmikuu maaliskuu v. 2023-2025

LV-työt Käyttötalous 50 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta helmikuu maaliskuu v. 2023-2025

IV-työt Käyttötalous 50 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta helmikuu maaliskuu v. 2023-2025

Sähkötyöt Käyttötalous 150 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta helmikuu maaliskuu v. 2023-2025

Kylmälaitehuolto ja -korjaukset Käyttötalous 20 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta helmikuu maaliskuu v. 2023-2025

Rakennuttajakonsultointi Investointi 25 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta helmikuu huhtikuu v. 2023-2025

Rakennussuunnittelu (ARK) Investointi 15 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta helmikuu huhtikuu v. 2023-2025

Rakennesuunnittelu (RAK) Investointi 10 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta helmikuu huhtikuu v. 2023-2025

LVIA-suunnittelu Investointi 15 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta helmikuu huhtikuu v. 2023-2025

Sähkösuunnittelu Investointi 15 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta helmikuu huhtikuu v. 2023-2025

Mannentie 8 pellettijärjestelmä Investointi 20 000 pienhankinta kiinteistönhoidon esimies helmi-maaliskuu huhtikuu kertahankinta

Keskustie 24 ilmavesilämpöpumppu Investointi 25 000 pienhankinta kiinteistönhoidon esimies tammikuu helmi-maaliskuu kertahankinta

SKKK3 piha, maanrakennusurakka Investointi 1 135 000 EU-hankinta kaupunginvaltuusto tammikuu helmi-maaliskuu kertahankinta

SKKK3 piha, rakennusurakka Investointi 170 000 EU-hankinta kaupunginvaltuusto tammikuu helmi-maaliskuu kertahankinta

SKKK3 piha, sähköurakka Investointi 80 000 EU-hankinta kaupunginvaltuusto tammikuu helmi-maaliskuu kertahankinta

Linnan työpaikka-alue, maansiirtotyöt Investointi 200 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta helmikuu maalis-huhtikuu kertahankinta

Toimintakeskus paloilmoitinjärj. Investointi 17 000 pienhankinta kunnossapitomestari helmikuu maalis-huhtikuu kertahankinta

Koulukeskus varavoima Investointi 150 000 kansallinen hankinta tkn. lautakunta huhtikuu touko-kesäkuu kertahankinta

Paloaseman arkkitehtisuunnittelu Investointi EU-hankinta tkn. lautakunta helmi-maaliskuu maalis-huhtikuu kertahankinta

Paloaseman rakennesuunnittelu Investointi EU-hankinta tkn. lautakunta helmi-maaliskuu maalis-huhtikuu kertahankinta

Paloaseman LVIA-suunnittelu Investointi EU-hankinta tkn. lautakunta helmi-maaliskuu maalis-huhtikuu kertahankinta

Paloaseman sähkösuunnittelu Investointi EU-hankinta tkn. lautakunta helmi-maaliskuu maalis-huhtikuu kertahankinta

Pikku-Mäntylän aita Investointi 17 000 pienhankinta kunnossapitomestari touko-kesäkuu kesäkuu kertahankinta

Hankinnan valmistelun 

ajankohta Kilpailutus-ajankohta

Sopimuksen kesto              

(kertahankinta tai 

pitkäaikainen 

sopimus)Tuotealue/Urakka

Investointi vai 

käyttötalous

Hankinnan 

ennakoitu arvo

Hankintalaji
pienhankinta

kansallinen hankinta

EU-hankinta Päätöksentekijä

Tekniset palvelut
maanrakennusmestari, tekninen johtaja, 

kiinteistönhoidon esimies, kunnossapitomestari

tekninen lautakunta

Tekninen toimiala tekninen johtaja


