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SEURAKUNNAN KIINTEISTÖJEN LUMITYÖT JA HIEKOTUKSET TALVIKAUDELLA 

Auraajan tulee puhdistaa sovitut väylät lumesta myös viikonloppuisin. Samalla hänen tulee huolehtia 

liukkauden torjunnasta.  

A. Seurakuntakodin piha-alue: Askolantie 23 

Seurakuntakodin piha-alue aurataan aina tarvittaessa, kun uutta lunta on satanut 3 cm.  

Piha-alueen tulee olla aurattuna ja hiekoitettuna joka päivä kello 8:00 mennessä, viikonloppuisin ennen 

sovittuja tilaisuuksia (useimmiten muistotilaisuuksia) kaksi tuntia ennen tilaisuuden alkua. Aikataulut 

sovitaan seurakunnan seurakuntamestarin tai vuorossa olevan suntion kanssa. Piha-alueet pidetään auki 

koko talven. Seurakuntamestari ilmoittaa viikkoa ennen seuraavan viikonlopun tarpeen ja tilaisuudet  

B. Kirkon käytävät ja parkkialueet: Askolantie 21 

Pääsääntöisesti talvikauden tammi-maaliskuu kirkko on ollut suljettu. 

Kirkon käytävät aurataan uudenvuoden jälkeen niin, että pelastustie kirkon ympäri aurataan, 

kun uutta lunta on satanut 10 cm. Askolan kunta auraa kirkon itäpuolella Askolantien 

vieressä sijaitsevan parkkipaikan vuodenvaihteen jälkeen. Kellotapulin vieressä sijaitsevaa 

parkkipaikkaa ei puhdisteta uudenvuoden jälkeen. 

Seurakunnan ja kirkon toiminnallinen ympäristö tulee ohjaamaan kiinteistöhuollon tarvetta (esim. korona 

vaatimukset ja ohjeistukset). Tarve päivitetään viikottain yhteyshenkilön kautta. Kirkon peruskorjauksen 

vaatimukset tulee myös huomioida. 

Kirkon käytävät ja parkkipaikat aurataan ja hiekoitetaan kirkossa pidettäviä tilaisuuksia 

varten. Lumiraja 3 cm. Töiden tulee olla tehtynä tuntia ennen tilaisuuden alkua. Kirkon 

pääsisäänkäynti, sakasti ja esteetön sisäänkäynti pidetään auki. Aikataulut sovitaan 

yhteyshenkilön kanssa.  

C. Hautausmaan käytävät ja parkkialue: Askolantie 29 

Hautausmaan pääkäytävät aurataan ja hiekoitetaan, lumiraja 5 cm. Kauhan leveydeltä auraus ja hiekoitus. 

Hautausmaalla pidettäviä tilaisuuksia (varsinkin hautajaisia) varten töiden tulee olla tehtynä tuntia ennen 

tilaisuuden alkua. Aikataulut sovitaan seurakuntamestarin kanssa. Tie haudalle suunnittelu ja auraus 

seurakuntamestarin ja vuorossa olevan suntion kanssa tilanteiden mukaan sovitaan erikseen. 

Seurakuntamestari ilmoittaa viikkoa ennen seuraavan viikonlopun tarpeen ja tilaisuudet. 

Jos viikolla sataa lunta 3 cm, väylä ruumishuoneelle aurataan niin, että vainaja voidaan ottaa vastaan 

milloin tahansa. 

 

 



 

 

D. Tuomirannan tie, parkkipaikka ja käytävät: Jäppiläntie 70 

Tuomirantaan Jäppiläntieltä johtava tie aurataan tarvittaessa toiminnan tarpeen mukaan. Lumiraja 5 cm.  

Päärakennukselle johtava käytävä, joka päättyy päärakennuksen keittiön puoleiselle kääntöpaikalle 

aurataan ja hiekoitetaan tarvittaessa. Lumiraja 5 cm ennen tapahtumia. Jäppiläntieltä johtava parkkialue 

puhdistetaan tarvittaessa. Lumiraja 5 cm. 

 

Talvikunnossapidon kalusto tulee olla urakoitsijalla. 

 
Tarjouksella tulee näkyä  

- siirtymäaika seurakunnan kiinteistöille omalta kustannuspaikalta,  
- kiinteistökohtainen kertahinta alv 0 % ja  
- lisätyöhinta alv 0 % kiinteistöittäin. 

 

Tarjousta pyydetään maanantaihin 26.10.2020 kello 18 mennessä taloustoimistoon  

- paperisena Askolan seurakunta, taloustoimisto, Askolantie 23, 07500 Askola. Kuoreen merkintä 

talvikunnossapito tai 

- sähköpostilla osoitteeseen tarja.laine@evl.fi 

 

Tarjoukseen on liitettävä 

- urakoitsijan kalustoluettelo 

- yrityksen y-tunnus ja yritystiedot ja yhteystiedot 

- voimassa oleva eläke (yel, myel) todistus toiminimellä 

- verotodistus 

 

Seurakunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saatu tarjous. 

Tehtävä sopimus on toistaiseksi voimassa. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi molemmilla 

osapuolilla kauden jälkeen. 

 

Tarja Laine, talouspäällikkö, puh 040 759 9526, tarja.laine@evl.fi 
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