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Paikka Etänä

Jäsenet Ritva Viljanen , puheenjohtaja
Tuuli Kaskinen
Ilkka Salmi
Leif Schulman
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Mats Kommonen
Elina Pelto
Joni Järvinen
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Esittelijä Rehtori Jukka Kola

Kutsuttuina Vararehtori Kalle-Antti Suominen
Vararehtori Piia Björn
Vararehtori Mika Hannula
Talousjohtaja Siru Helminen
Digijohtaja Jani Leino
Strategiajohtaja Päivi Mattila-Wiro
Viestintäjohtaja Anne Paasi
Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso

Sihteeri Lakiasiainjohtaja Eeva Ryödi

1.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet
jäsenistä on läsnä.

2.  Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Kokouksen esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan
hyväksyminen.



Esityslista 2/2022 3 (5)

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto
Puhelin 029 450 5000 utu.fi

3.  Hallituksen vuosisuunnitelma vuodelle 2022 sekä hallituksen työjärjestys

Asia TY/23/00.01.00/2022

Esittely  Hallitukselle on laadittu luonnos vuoden 2022 vuosisuunnitelmaksi.
Hallitus keskusteli luonnoksesta alustavasti järjestäytymis-
kokouksessaan 21.1.2022.

Johtosäännön 12 §:n 15 kohdan mukaan hallitus päättää omasta
työjärjestyksestään. Liitteenä on hallituksen keskustelun pohjalta
muokattu työjärjestys.

Liitteet 1 / 11.2.2022 Luonnos hallituksen vuosisuunnitelmaksi vuodelle 2022
2 / 11.2.2022  Luonnos hallituksen työjärjestyksestä

Valmistelija Lakiasianjohtaja Eeva Ryödi, puh. 050 562 8096

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 vuosisuunnitelmansa sekä
työjärjestyksensä.

Päätös

4.  Dentalian hankesuunnittelun laajuus ja esivuokrasopimuksen valmistelu

Asia TY/75/03.03.01.00/2022

Esittely Dentalia-rakennus on Jorma Järven suunnittelema Turun yliopiston
hammaslääketieteen laitosrakennus, joka on valmistunut 1965.
Rakennuksessa on tehty peruskorjauksia vuonna 1999 ja 2004, mutta
rakennus pitää sisällään edelleen myös alkuperäistä talotekniikkaa.
Dentalia on tällä hetkellä myös yliopiston tietoverkon tärkeä solmukohta
(mm. yhteyspiste Funet -verkkoon).

Rakennus palvelee alkuperäistä käyttäjäänsä eli Turun yliopiston
hammaslääketieteellisen laitoksen toimintaa (5 700 m2). Sen lisäksi
rakennuksen pyöreässä osassa toimii Turun Kaupungin
suunterveydenhuollon yksikkö (1500 m2), jossa opiskelijat suorittavat
kliinisiä harjoittelujaan. Loput pyöreästä rakennuksesta (1600 m2) oli
viime vuoden loppuun saakka VSSHP:n käytössä – nyt osasta tiloja
1 250 m2 neuvotellaan Turun kaupungin kanssa.

Rakennuksessa on tunnistettu teknisen peruskorjauksen tarpeita
määritettyihin rakennusosiin. Käynnistyneen hankesuunnittelun
tavoitteena on tarkastella myös laajemmin yliopistotoiminnan
tilastrategian kehittymistä ja sijoittumista sekä mahdollistaa näitä
muutoksia Dentalia-tontilla ja vastata näin yliopiston tarpeisiin.

Dentalian tontin rakennusoikeus mahdollistaa tontille enintään 5 000 m2
uudisrakennuksen.
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Koe-eläinkeskus toimii tällä hetkellä Biocityn ja Pharmacityn
kellaritiloissa, joissa BioCityn osalta käynnistyy tämän hetkisen tiedon
mukaan peruskorjaushanke vuonna 2026. Koe-eläinkeskukselle
kuitenkin tarvitaan uudet tilat mahdollisimman nopeasti, koska nykyiset
tilat kahdessa rakennuksessa eivät käytännössä vastaa toiminnan
vaatimuksia. Koe-eläinkeskuksen kriittinen aikataulu määrittää koko
Dentalia – hankkeen aikataulua, koska Dentalian tontille sijoittuva
uudisrakennus sopisi sijainniltaan erinomaisesti koe-eläinkeskuksen
tarpeisiin. Koe-eläinkeskuksen tulee sijaita lähellä sen käyttäjiä ja
etenkin PET-keskusta, jossa tuotetaan eläinkuvantamiseen käytettäviä
lyhytikäisiä isotooppeja.

Toisaalta käynnissä oleva SOTE -uudistus aiheuttaa tilanteen, jossa
millään toimijalla ei ole mahdollisuutta lähteä suunnittelemaan tulevan
hyvinvointialueen (HVA) suunterveydenhuollon yksikön mahdollista
sijoittumista Dentalia – rakennukseen.  Tästä syystä lääketieteellinen
tiedekunta toivoo, että Turun yliopisto sitoutuisi kattamaan HVA:n
tarvitsemien noin 3 400 m2 suuruisten tilojen suunnittelukustannukset ja
tekemään myöhemmin tiloista esivuokrasopimuksen SYK Oy:n kanssa.
Turun kaupungin nykyinen vuokrasopimus ei kata HVA:lle suunniteltavia
tiloja, joten tilanteessa ei voida hyödyntää sopimuksen automaattista
siirtoa HVA:lle.

Huomattavaa on, että SYKin nykyinen investointipolitiikka ei mahdollista
hankkeita, joissa yliopisto-osapuolen osuus jää alle 70 %. Mikäli HVA
hankkeessa on mukana suunnitelluilla neliöillä, niin tämä tarkoittaa, että
yliopisto tekee päävuokrasopimuksen SYKin kanssa ja toimii sitten
vuokranantajana HVA:lle ja TuAMK:lle. Tämä poikkeaa yliopiston
tähänastisesta toimintamallista.

HVA:n toiminnan käynnistyessä HVA todennäköisesti joutuu
kilpailuttamaan uuden suunterveydenhuollon yksikön tilaratkaisut ja
tekee kilpailutuksen jälkeen päätöksen yksikön sijoittumisesta.
Olettamuksena on, että Dentalia -ratkaisu voittaa järjestettävän
kilpailutuksen ja HVA tekee alivuokrasopimuksen Turun yliopiston
kanssa HVA:lle suunnitelluista tiloista. HVA:lle mahdollisesti
suunniteltavien ja rakennettavien tilojen vuosivuokra tulee olemaan noin
miljoona euroa.

Samoin lääketieteellinen tiedekunta toivoo, että suunnittelussa
huomioidaan Turun ammattikorkeakoulun suuhygienisti- ja
hammasteknikko -koulutusten vaatimat tilatarpeet. Kyseiset toiminnot
sijaitsevat nyt Medisiina D:ssä ja ICT -talossa. Näiden tilojen osalta
yliopiston tulisi ottaa vastuulleen toimintojen nykyiset vuokrasopimukset
ja käyttää tilat, joko omassa toiminnassaan tai etsiä niille uudet
vuokralaiset.

Koska koe-eläinkeskuksen toimintojen edellyttämän uudisrakennuksen
arkkitehtisuunnittelu ja lupaprosessi pitää käynnistää viimeistään
syksyllä 2022, tulee päätös Dentalia -hankkeen suunnittelun laajuudesta
ja HVA:n puolesta esivuokrasopimukseen sitoutumisesta tehdä
viivytyksettä. Turun kaupungin valmistelema asemakaavamuutos
Dentalian viereiselle tontille (Psykiatrisen sairaalan toinen vaihe) johtaa
todennäköisesti alueen rakennuskieltoon viimeistään vuoden 2023
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aikana ja siksi Dentalian rakennuslupaprosessi olisi käynnistettävä
vuoden 2022 puolella.

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää
1. että Dentalia -hankesuunnittelussa pitäydytään Turun yliopiston

tarvitsemien tilojen suunnittelussa ja myöhemmin valmisteltavaan
esivuokrasopimukseen sisällytetään vain yliopiston itselleen
tarvitsemat tilat

2. TAI että Dentalia –hankesuunnitteluun sisällytetään mahdollisesti
HVA:n ja TuAMK:n käyttöön tulevat tilat ja esivuokrasopimusta
lähdetään valmistelemaan noin 4 500 m2 suuremmasta
kokonaisuudesta. Tällöin neuvottelut vuokrasopimuksesta HVA:n
kanssa käynnistetään välittömästi.

3. TAI päätetään siirtää asian käsittely maaliskuun hallituksen
kokoukseen.

Päätös

5.  Muut asiat

6.  Kokouksen päättäminen


