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ASKOLAN KIRKON PERUSKORJAUS
Kirkon sisäpuolen töiden aloituskokous pidettiin 5.1.2022.
Remontti alkoi suunnitellusti 10.1.2022. Kirkon sisäpuoliset työt olivat valmiit varsinaisten rakennustöiden
osalta 30.3.2022. Ikkunoiden entisöinti jatkui pitkälle kesään asti. Samoin kuin sakastin kaapiston ja
morsiustilan ovien osalta valmista oli elokuussa. Kirkon lamppujen toimitus viivästyi aikataulusta. Nyt kirkon
sisäpuoliset rakennustyöt on saatu päätökseen ja lopputarkastus on 1.9.2022. Rakennusurakan
lopputarkastuksen jälkeen toimijat voivat alkaa suunnitella kalustusta uudistettuihin tiloihin kirkossa.
Kirkon ulkopuolisen töiden aloituskokous 3.5.2022.
Uudisrakennus on harjakorkeudessa ja työt on toteutuneet aikataulun mukaisesti. Uusi sähköliittymä on
vedetty kirkkoon ja sähkökeskus asennettu. Vesi ja viemäri on liitetty kunnan verkkoon Askolantien
varteen. Samalla on kaadettu puita kirkkopihan puolelta pelastusviranomaisten suosituksesta. Samalla
saimme parkkipaikkaa laajennettua ja aluetta siistittyä. Ulkopuolisten töiden valmistumisaika 16.10.2022
lämmityskauden alkaessa.
Remontin kokonaishinta arvio on 970 000 €. Rakennushanketta toteutetaan Museoviraston ja
Kirkkohallituksen kanssa yhteistyössä. Hankkeeseen saadaan Kirkkohallituksen rakennusavustus kirkon
remontin toteutuneiden kustannuksien osalta 50 %. Avustusta ei saada uudisrakennuksen osalta.
Hankkeeseen on jo myönnetty aikaisemmin Kirkkohallituksen hiilineutraalisuusavustus.
Suunnittelijat
Arkkitehti suunnittelu: Saatsi Arkkitehdit Oy, Pekka Saatsi
Rakennesuunnittelu: HP Insinöörit Oy, Antti Hakala
LVIS-suunnittelu Leo Maaskola Oy, LVI Asko Saarinen, sähkö Asser Mäenpää
Sprinklerisuunnittelu: Paloff Insinööritoimisto Oy, Niko Hannula
Kirkon remontin vastaavana projektijohtajana ja valvojana toimii Suomen Talokeskus Oy. Vastaavana
sisäpuolisissa töissä Arto Taavila ja apunaan Ari Salovaara ja ulkopuolisissa töissä Ari Salovaara ja apunaan
Arto Taavila
Askolan seurakunnan rakennustoimikunnan kokoonpanona on koollekutsuja puheenjohtaja Jorma Linna ja
jäseninä Jukka Ahlgrén, Kari Lindgren, kirkkoherra Antti Kupiainen ja talouspäällikkö Tarja Laine
(talouspäällikkö vapautettiin toimikunnan työstä 7.3. tilinpäätöksen työstön ajaksi).

Kirkkoneuvosto valitsisi urakoitsijoiksi kokouksessa 29.11.2021
Pääurakoisijaksi sisätöiden osalta urakoisijana
• Kymppirakenne Oy
Sivu-urakaitsijat
• Sähkötyöt, Sähköasennus E. Ronkainen Oy (sisä- ja ulkotöiden osalta)
• Lvi -työt, Lahden Putkihuolto Oy (sisä- ja ulkotöiden osalta)
Omana urakkana, työ on saatu valmiiksi, loppukatselmus 1.9.2022
• sprinkler, IRT Sprinklerihuolto Oy
Kirkkoneuvosto valitsi ulkopuolisten töiden urakoitsijaksi 28.4.2022 pääurakoisijaksi
• Porvoon Paalurakenne Oy

Kokonaisuus käsittää
- lämmitysjärjestelmän muuttamisen vanhasta öljylämmityksestä nykyaikaiseen ilmavesilämpöpumppu
tekniikkaan
- sähköjen uusimisien tämän hetken määräykset täyttäviksi
- energiatehokkuuden lisääminen (ikkunoiden peruskorjaus)
- valaistuksen suunnittelu ja toteutusta
- pienryhmätilat kirkkotilassa
- kuiva sprinkleri järjestelmä turvaamaan kirkkoa
Kirkon ulkopuolisten töiden osalta
- huoltorakennus uudisrakennuksena sisältäen esteettömän wc:n ja minikeittiön. Huoltorakennukseen
sijoitetaan uusi lämmitystekniikka.
- kiviportaat esteettömän kulun osalta ja sakastin kulun osalta
Rakennushanke on edennyt mainiosti hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa. Toivomme saman vauhdin
jatkuvan hankkeen loppuun asti lokakuulle 2022.

Jorma Linna, kirkon korjaustyöryhmän puheenjohtaja

