LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 7/2019

Kirkkoneuvosto

8.8.2019

74

_____________________________________________________________________________

Paikka:

Liedon seurakuntatalo

Kokousaika:

8.8.2019 klo 18.00 – 20.35

Jäsenet

Leppänen Risto
Kolkkala-Westerlund Riina
(poistui klo 20.25)
Alipirjelä Teija
Heikkilä Martti
Kaajalaakso Markus
Karvala Leena
Länsikallio Pinja (POISSA)
Mäkitalo Matti (POISSA)
Nieminen Pentti
Paavilainen Timo (POISSA)
Riikonen Oili
Tervahartiala Leena

Varajäsenet

Kvarnberg Outi (Pinja Länsikallion varajäsen)
Kapanen Pentti (Timo Paavilaisen varajäsen)
Heinonen Juhan (Matti Mäkitalon varajäsen)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
Leppänen Soili
Mäkinen Minna
Ilonen Markku
Koski Sari

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappelineuvoston pj.
talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 8 / 8 2019

Liedossa 8 / 8 2019

Teija Alipirjelä
pöytäkirjantarkastaja

Martti Heikkilä
pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 9.23.8.2019 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 111
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Juhan Heinonen toimitti alkuhartauden.

KN § 112
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Laillisuus edellyttää, että kutsu esityslistoineen on toimitettu jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Päätösvaltaisuus edellyttää, että
enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä on paikalla.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 1.8.2019.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 113
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Teija Alipirjelä ja Martti Heikkilä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Teija
Alipirjelä ja Martti Heikkilä.

KN § 114
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi puheenjohtajan
otettua ilmoitusasioihin talouspäällikön ”Kiinteistö- ja talouskatsaus”.
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KN § 115
KIINTEISTÖNHOITAJAHAKU
Kiinteistönhoidossa seurakunnalla on tällä hetkellä kanta-Liedon alueella yksi
kiinteistönhoitaja kesätyössä, yksi osa-aikainen siivooja/vahtimestari (50 %), yksi
seurakuntamestari ja osa-aikainen talonmies Littoisten alueella (16 %). Siivoustoimen
osalta työt on pääosin ulkoistettu, samoin kuin Halssin leirikeskuksen kiinteistönhoidolliset
työt. Osa kanta-Liedon kiinteistönhoidon työtehtävistä on myös ulkoistettu. Yhteistyö
hautaustoimen kanssa on tiivistä esimerkiksi ulkoalueiden hoidossa ja osaltaan käytössä
ovat yhteiset henkilöresurssit. Tarvasjoen kappeliseurakunnassa on yksi
seurakuntamestari sekä osa-aikainen kiinteistötyöntekijä.
Kiinteistönhoitajan toimenkuvaan kuuluu kiinteistönhoidollisten tehtävien lisäksi tilojen
järjestely- ja siivoustehtäviä, vahtimestarin töitä sekä ulkoalueiden kunnossapitotehtäviä.
Kiinteistöjä ja laitteistoja tulee ennakoivasti ja suunnitelmallisesti huoltaa ja pitää kunnossa
siten, että seurakunnan henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus ei vaarannu ja että
omaisuuden arvo säilyy. Valittavan tulee olla aktiivinen ja osaava nykyaikaisen
kiinteistönhoidon ja talotekniikan ammattilainen. Liedon seurakunnan kiinteistöjä sijaitsee
laajalla alueella, joten oma auto on tehtävien hoidon kannalta välttämätön.
Hakuilmoitus julkaistaan verkossa seurakunnan, työ- ja elinkeinopalvelujen sekä kirkon
avointen työpaikkojen ja oikotie.fi-palvelun sivuilla. Lisäksi työpaikasta ilmoitetaan Turun
Sanomissa ja Turun Tienoossa.
Hakuilmoituksen teksti:
”KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHDE
Liedon seurakunta hakee kiinteistönhoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen 15.9.2019 alkaen
tai sopimuksen mukaan.
Kiinteistönhoitajan tehtäviin kuuluvat erilaiset kiinteistötekniset ja kiinteistöhoidolliset työt
sekä muut esimiehen määräämät tehtävät.
Tehtävään valittavalta edellytetään kiinteistönhoidon ammattitutkintoa, kiinteistönhoidon
kokemusta ja osaamista. Tunnet nykyaikaisen talotekniikan ja sinulla on tietoteknisiä
valmiuksia.
Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää aktiivisuutta, oma-aloitteista asennetta, kykyä
itsenäiseen työskentelyyn, joustavuutta, hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja.
Lieto on alueellisesti laaja, ja seurakunnan kiinteistöjä on useissa sen taajamissa ja lisäksi
seurakunnan leirikeskus sijaitsee Sauvossa, joten oma auto on tehtävien hoidon kannalta
välttämätön.
Palkkaus: KirVESTES vaativuusryhmä 403. Työkokemusvuosien mukaan laskettava
vuosisidonnainen lisä on 0-15 %. Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
Valituksi tulevan tulee ennen työsuhteen alkua osoittaa hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 20.8.2019 mennessä ensisijaisesti
sähköpostilla osoitteeseen: liedon.khranvirasto@evl.fi tai postitse: Liedon seurakunta,
kirkkoneuvosto, Hyvättyläntie 6, 21420 LIETO.
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen p. 040 8298 723, markku.ilonen@evl.fi”
Hakijoiden haastattelutyöryhmään kuuluu talouspäällikön lisäksi taloushallinnon
vastuuryhmän keskuudestaan valitsemat 2-3 haastattelijaa.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. julistaa kiinteistönhoitajan työsuhteen haettavaksi oheisella ilmoituksella,
2. päättää, että hakuilmoitus julkaistaan verkossa seurakunnan, työ- ja
elinkeinopalvelujen sekä kirkon avointen työpaikkojen ja oikotie.fi-palvelun sivuilla,
lisäksi työpaikasta ilmoitetaan Turun Sanomissa ja Turun Tienoossa,
3. valtuuttaa talous- ja kiinteistöhallinnon vastuuryhmän valitsemaan
keskuudestaan haastatteluryhmän jäsenet,
4. päättää, että toimea täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa,
5. toteaa palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmän 403 mukaisesti,
6. toteaa työsuhteen alkavan 15.9.2019 tai sopimuksen mukaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen

KN § 116
MÄÄRÄAIKAISEN KIINTEISTÖMESTARIN HAKU
Liedon seurakunnan kiinteistötoimen tehtäväalueisiin kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja
siivoustoimen tehtävät, vahti- ja seurakuntamestarien tehtävät sekä ruokapalvelutehtävät.
Merkittävä osa tehtävistä on tällä hetkellä ulkoistettu. Yhteistyö hautaustoimen kanssa on
hyvin tiivistä ja osin käytössä on yhteiset henkilöstö- ja muut resurssit. Isohkoja uus- ja
korjausinvestointeja on kiinteistöihin käynnissä nyt ja suunnitteilla lähivuosille.
Kiinteistötoimessa tarvitaan nopealla aikataululla lisäresursseja kiinteistöjen
kunnossapidon ja ylläpidon palveluista huolehtimiseen. Korjausten ja kunnossapidon
suunnittelu, toteutus ja valvonta sekä kiinteistötoimen lähiesimiestehtävät edellyttävät
panostuksia. Tehtävään haettiin keväällä 2019 toimenhaltijaa, mutta silloin päätöksiä ei
vielä tehty hakijoiden vähäisen määrän johdosta, joten työsuhde julistetaan uudelleen
avoimeksi oheisella ilmoituksella määräaikaisena 30.9.2021 saakka. Hakuilmoitus
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julkaistaan verkossa seurakunnan, työ- ja elinkeinopalvelujen sekä kirkon avointen
työpaikkojen ja oikotie.fi-palvelun sivuilla. Lisäksi työpaikasta ilmoitetaan Turun Sanomissa
ja Turun Tienoossa.
Hakuilmoituksen teksti:
”TYÖHÖN OSALLISTUVAN KIINTEISTÖMESTARIN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE
Liedon seurakunnassa on avoinna työhön osallistuvan kiinteistömestarin määräaikainen
työsuhde. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja kestää vähintään 30.9.2021 saakka.
Kiinteistönhoidon osalta kiinteistömestarin tehtäviin kuuluu kiinteistöjen kunnossapidon ja
ylläpidon palveluista huolehtiminen ja osallistuminen päivittäisiin kiinteistötoimen tehtäviin.
Vuosikorjausten ja investointien suunnittelu, toteutus ja valvonta kuuluvat työtehtäviin.
Tunnet nykyaikaisen talotekniikan sekä kiinteistöjen suunnitelmallisen ja laadukkaan
hoidon tarpeet ja haluat kehittää ja kehittyä. Toimit talouspäällikön alaisuudessa
kiinteistötoimen työntekijöiden lähiesimiehenä ja olet tiiviissä yhteistyössä
kiinteistönhoidon palveluita tuottavien tahojen kanssa. Tarjoamme mahdollisuuden
ammatilliseen kehittymiseen suurhankkeissamme (esim. valmistunut monitoimitalo ja
lähestyvä kirkonremontti).
Tehtävään valittavalta edellytetään vahvaa kiinteistönhoidon osaamista ja soveltuvaa
ammatillista koulutusta. Kiinteistönhoidon ammattitutkinto, vankka työkokemus
kiinteistönhoidon tai rakennustoimen alalta katsotaan hakijalle eduksi. Toimenkuvaan
saattaa sisältyä suntion tehtäviä, jolloin edellytyksenä on evankelis-luterilaisen kirkon
jäsenyys.
Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää ammattimaista otetta, hyvää yhteistyökykyä,
esimiesvalmiuksia, kykyä muutokseen, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.
Lieto on alueellisesti laaja, ja seurakunnan kiinteistöjä on useissa sen taajamissa ja lisäksi
seurakunnan leirikeskus sijaitsee Sauvossa, joten oma auto on tehtävien hoidon kannalta
välttämätön.
Palkkaus: KirVESTES vaativuusryhmä 501 mukainen peruspalkka. Lisäksi
työkokemusvuosien mukaan laskettava vuosisidonnainen lisä on 0-15 % ja
esimiestehtävien johdosta maksettava tehtäväkohtainen vaativuuslisä on 10 %.
Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valituksi tulevan tulee ennen
työsuhteen alkua osoittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 20.8.2019 mennessä ensisijaisesti
sähköpostilla osoitteeseen: liedon.khranvirasto@evl.fi tai postitse: Liedon seurakunta,
kirkkkoneuvosto, Hyvättyläntie 6, 21420 LIETO.
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen p. 040 8298 723, markku.ilonen@evl.fi”
Hakijoiden haastattelutyöryhmään kuuluu talouspäällikön lisäksi taloushallinnon
vastuuryhmän keskuudestaan valitsemat 2-3 haastattelijaa.
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Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. julistaa määräaikaisen työhön osallistuvan kiinteistömestarin työsuhteen
haettavaksi oheisella ilmoituksella,
2. päättää, että hakuilmoitus julkaistaan verkossa seurakunnan, työ- ja
elinkeinopalvelujen sekä kirkon avointen työpaikkojen ja oikotie.fi-palvelun sivuilla,
lisäksi työpaikasta ilmoitetaan Turun Sanomissa ja Turun Tienoossa,
3. valtuuttaa talous- ja kiinteistöhallinnon vastuuryhmän valitsemaan
keskuudestaan haastatteluryhmän jäsenet,
4. päättää, että toimea täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa,
5. toteaa palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmän 501 mukaisesti, vaativuuslisä
0-15 %, esimiestehtävistä tehtäväkohtainen 10 %:n vaativuuslisä,
6. toteaa työsuhteen alkavan 15.9.2019 tai sopimuksen mukaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen

KN § 117
LIEDON PYHÄN PIETARIN KIRKON MUUTOSTÖIDEN RAKENNESUUNNITTELIJAN VALINTA
Kirkkoneuvosto valitsi A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n Liedon kirkon muutostöiden
suunnitteluvaiheen asiantuntija- ja rakennuttamistehtävien toteuttajaksi. Sopimuksen
mukaisiin tehtäviin kuuluu muun muassa hankkeen muiden suunnittelijoiden
kilpailuttaminen voimassaolevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Arkkitehtisuunnittelu
toteutettiin erikseen ja siinä valituksi tuli Arkkitehtitoimisto NOAN Oy. Tämän jälkeen
kilpailutettiin rakenne-, LVIA-, sähkö-, palo/savunpoisto sekä akustiikkasuunnittelu.
Tarjouspyyntö on ollut HILMA-järjestelmässä 29.5.2019 – 14.6.2019. Tarjouksen
kelpoisuusehdot ovat seuraavat:
1.Suunnittelukokemusta julkisista korjaushankkeista, minimi 2 kpl 5 vuoden sisällä
2.Referenssejä sakraalirakennuksista, minimi 2 kpl
3.Referenssejä muutos- ja korjaushankkeista, joissa on toteutettu muuntojoustavia
tilaratkaisuja, min 2 kpl 5 vuoden sisällä.
4.Vastuuhenkilöllä ja hänen varahenkilöllään tulee olla SKOL 02 tai vastaava SKOLluokka. Lisäksi toimistolla tulee olla RALA-hyväksytty tai vastaava toimiston sisäinen
laatujärjestelmä
Tarjouspyynnössä mainitun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta.
Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 14.6.2019. Tilaisuudesta laadittu pöytäkirja ja sen
liitteeksi tarjouksista laadittu vertailutaulukko ovat esityslistan LIITE 1.
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Määräaikaan mennessä rakennesuunnittelusta saatiin kolme tarjousta, joista kaikki
täyttivät kelpoisuusehdot. Hyväksyttävän tarjouksen jättivät Ramboll Finland Oy (48.000 €,
sis. alv 24 %), Sitowise Oy (61.008 €, sis. alv 24 % sekä A-Insinöörit Suunnittelu Oy
(66.960 €, sis. alv 24 %).
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto tutustuu saatuihin tarjouksiin sekä avaustilaisuuden pöytäkirjaan
liitteineen ja merkitsee ne tiedokseen.
2. Kirkkoneuvosto päättää, että hyväksyttävän tarjouksen tulee kaikilta osiltaan
täyttää tarjouspyynnön mukaiset kelpoisuusehdot.
3. Kirkkoneuvosto toteaa, että Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja A-Insinöörit
Suunnittelu Oy ovat jättäneet hyväksyttävän tarjouksen.
4. Kirkkoneuvosto valitsee Ramboll Finland Oy:n Liedon kirkon muutostöiden
rakennesuunnittelijaksi tarjouksen mukaiseen 48.000 €:n (alv 24 %) hintaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: tarjouksen jättäneet

KN § 118
LIEDON PYHÄN PIETARIN KIRKON MUUTOSTÖIDEN LVIA-SUUNNITTELIJAN VALINTA
Kirkkoneuvosto valitsi A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n Liedon kirkon muutostöiden
suunnitteluvaiheen asiantuntija- ja rakennuttamistehtävien toteuttajaksi. Sopimuksen
mukaisiin tehtäviin kuuluu muun muassa hankkeen muiden suunnittelijoiden
kilpailuttaminen voimassaolevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Arkkitehtisuunnittelu
toteutettiin erikseen ja siinä valituksi tuli Arkkitehtitoimisto NOAN Oy. Tämän jälkeen
kilpailutettiin rakenne-, LVIA-, sähkö-, palo/savunpoisto sekä akustiikkasuunnittelu.
Tarjouspyyntö on ollut HILMA-järjestelmässä 29.5.2019 – 14.6.2019. Tarjouksen
kelpoisuusehdot ovat seuraavat:
1.Suunnittelukokemusta julkisista korjaushankkeista, minimi 2 kpl 5 vuoden sisällä
2.Referenssejä sakraalirakennuksista, minimi 2 kpl
3.Referenssejä muutos- ja korjaushankkeista, joissa on toteutettu muuntojoustavia
tilaratkaisuja, min 2 kpl 5 vuoden sisällä.
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4.Vastuuhenkilöllä ja hänen varahenkilöllään tulee olla SKOL 02 tai vastaava SKOLluokka. Lisäksi toimistolla tulee olla RALA-hyväksytty tai vastaava toimiston sisäinen
laatujärjestelmä
Tarjouspyynnössä mainitun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta.
Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 14.6.2019. Tilaisuudesta laadittu pöytäkirja ja sen
liitteeksi tarjouksista laadittu vertailutaulukko ovat esityslistan LIITE 1.
Määräaikaan mennessä LVIA-suunnittelusta saatiin neljä tarjousta, joista kolme täytti
kelpoisuusehdot. Hyväksyttävän tarjouksen jättivät Sweco Oy (19.716 €, sis. alv 24 %),
Sitowise Oy (29.140 €, sis. alv 24 % sekä Vahvacon Oy (45.260 €, sis. alv 24 %).
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto tutustuu saatuihin tarjouksiin sekä avaustilaisuuden pöytäkirjaan
liitteineen ja merkitsee ne tiedokseen.
2. Kirkkoneuvosto päättää, että hyväksyttävän tarjouksen tulee kaikilta osiltaan
täyttää tarjouspyynnön mukaiset kelpoisuusehdot.
3. Kirkkoneuvosto toteaa, että Sweco Oy, Sitowise Oy ja Vahvacon Oy ovat jättäneet
hyväksyttävän tarjouksen.
4. Kirkkoneuvosto valitsee Sweco Oy:n Liedon kirkon muutostöiden LVIAsuunnittelijaksi tarjouksen mukaiseen 19.716 €:n (alv 24 %) hintaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: tarjouksen jättäneet

KN § 119
LIEDON PYHÄN PIETARIN KIRKON MUUTOSTÖIDEN SÄHKÖSUUNNITTELIJAN VALINTA
Kirkkoneuvosto valitsi A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n Liedon kirkon muutostöiden
suunnitteluvaiheen asiantuntija- ja rakennuttamistehtävien toteuttajaksi. Sopimuksen
mukaisiin tehtäviin kuuluu muun muassa hankkeen muiden suunnittelijoiden
kilpailuttaminen voimassaolevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Arkkitehtisuunnittelu
toteutettiin erikseen ja siinä valituksi tuli Arkkitehtitoimisto NOAN Oy. Tämän jälkeen
kilpailutettiin rakenne-, LVIA-, sähkö-, palo/savunpoisto sekä akustiikkasuunnittelu.
Tarjouspyyntö on ollut HILMA-järjestelmässä 29.5.2019 – 14.6.2019. Tarjouksen
kelpoisuusehdot ovat seuraavat:
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1.Suunnittelukokemusta julkisista korjaushankkeista, minimi 2 kpl 5 vuoden sisällä
2.Referenssejä sakraalirakennuksista, minimi 2 kpl
3.Referenssejä muutos- ja korjaushankkeista, joissa on toteutettu muuntojoustavia
tilaratkaisuja, min 2 kpl 5 vuoden sisällä.
4.Vastuuhenkilöllä ja hänen varahenkilöllään tulee olla SKOL 02 tai vastaava SKOLluokka. Lisäksi toimistolla tulee olla RALA-hyväksytty tai vastaava toimiston sisäinen
laatujärjestelmä
Tarjouspyynnössä mainitun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta.
Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 14.6.2019. Tilaisuudesta laadittu pöytäkirja ja sen
liitteeksi tarjouksista laadittu vertailutaulukko ovat esityslistan LIITE 1.
Määräaikaan mennessä rakennesuunnittelusta saatiin viisi tarjousta, joista kaksi täytti
kelpoisuusehdot. Hyväksyttävän tarjouksen jättivät Matti Leppä Oy (14.260 €, sis. alv 24
%) ja Sitowise Oy (20.460 €, sis. alv 24 %).
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto tutustuu saatuihin tarjouksiin sekä avaustilaisuuden pöytäkirjaan
liitteineen ja merkitsee ne tiedokseen.
2. Kirkkoneuvosto päättää, että hyväksyttävän tarjouksen tulee kaikilta osiltaan
täyttää tarjouspyynnön mukaiset kelpoisuusehdot.
3. Kirkkoneuvosto toteaa, että Matti Leppä Oy ja Sitowise Oy ovat jättäneet
hyväksyttävän tarjouksen.
4. Kirkkoneuvosto valitsee Matti Leppä Oy:n Liedon kirkon muutostöiden
sähkösuunnittelijaksi tarjouksen mukaiseen 14.260 €:n (alv 24 %) hintaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: tarjouksen jättäneet

KN § 120
LIEDON PYHÄN PIETARIN KIRKON MUUTOSTÖIDEN PALOSUUNNITTELIJAN VALINTA
Kirkkoneuvosto valitsi A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n Liedon kirkon muutostöiden
suunnitteluvaiheen asiantuntija- ja rakennuttamistehtävien toteuttajaksi. Sopimuksen
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mukaisiin tehtäviin kuuluu muun muassa hankkeen muiden suunnittelijoiden
kilpailuttaminen voimassaolevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Arkkitehtisuunnittelu
toteutettiin erikseen ja siinä valituksi tuli Arkkitehtitoimisto NOAN Oy. Tämän jälkeen
kilpailutettiin rakenne-, LVIA-, sähkö-, palo/savunpoisto sekä akustiikkasuunnittelu.
Tarjouspyyntö on ollut HILMA-järjestelmässä 29.5.2019 – 14.6.2019. Tarjouksen
kelpoisuusehdot ovat seuraavat:
1.Suunnittelukokemusta julkisista korjaushankkeista, minimi 2 kpl 5 vuoden sisällä
2.Referenssejä sakraalirakennuksista, minimi 2 kpl
3.Referenssejä muutos- ja korjaushankkeista, joissa on toteutettu muuntojoustavia
tilaratkaisuja, min 2 kpl 5 vuoden sisällä.
4.Vastuuhenkilöllä ja hänen varahenkilöllään tulee olla SKOL 02 tai vastaava SKOLluokka. Lisäksi toimistolla tulee olla RALA-hyväksytty tai vastaava toimiston sisäinen
laatujärjestelmä
Tarjouspyynnössä mainitun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta.
Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 14.6.2019. Tilaisuudesta laadittu pöytäkirja ja sen
liitteeksi tarjouksista laadittu vertailutaulukko ovat esityslistan LIITE 1.
Määräaikaan mennessä palosuunnittelusta saatiin yksi tarjous, joka täytti kelpoisuusehdot.
Hyväksyttävän tarjouksen jätti Sitowise Oy (21.800 €, sis. alv 24 %).
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto tutustuu saatuun tarjoukseen ja merkitsee sen tiedokseen.
2. Kirkkoneuvosto päättää, että hyväksyttävän tarjouksen tulee kaikilta osiltaan
täyttää tarjouspyynnön mukaiset kelpoisuusehdot.
3. Kirkkoneuvosto toteaa, että Sitowise Oy on jättänyt hyväksyttävän tarjouksen.
4. Kirkkoneuvosto valitsee Sitowise Oy:n Liedon kirkon muutostöiden
palosuunnittelijaksi tarjouksen mukaiseen 21.800 €:n (alv 24 %) hintaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: tarjouksen jättäneet
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KN § 121
LIEDON PYHÄN PIETARIN KIRKON MUUTOSTÖIDEN AKUSTIIKKASUUNNITTELIJAN
VALINTA
Kirkkoneuvosto valitsi A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n Liedon kirkon muutostöiden
suunnitteluvaiheen asiantuntija- ja rakennuttamistehtävien toteuttajaksi. Sopimuksen
mukaisiin tehtäviin kuuluu muun muassa hankkeen muiden suunnittelijoiden
kilpailuttaminen voimassaolevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Arkkitehtisuunnittelu
toteutettiin erikseen ja siinä valituksi tuli Arkkitehtitoimisto NOAN Oy. Tämän jälkeen
kilpailutettiin rakenne-, LVIA-, sähkö-, palo/savunpoisto sekä akustiikkasuunnittelu.
Tarjouspyyntö on ollut HILMA-järjestelmässä 29.5.2019 – 14.6.2019. Tarjouksen
kelpoisuusehdot ovat seuraavat:
1. Suunnittelukokemusta julkisista korjaushankkeista, minimi 2 kpl 5 vuoden sisällä
2. Referenssejä sakraalirakennuksista, minimi 2 kpl
3. Referenssejä muutos- ja korjaushankkeista, joissa on toteutettu muuntojoustavia
tilaratkaisuja, min 2 kpl 5 vuoden sisällä.
4. Vastuuhenkilöllä ja hänen varahenkilöllään tulee olla SKOL 02 tai vastaava SKOLluokka. Lisäksi toimistolla tulee olla RALA-hyväksytty tai vastaava toimiston sisäinen
laatujärjestelmä
Tarjouspyynnössä mainitun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta.
Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 14.6.2019. Tilaisuudesta laadittu pöytäkirja ja sen
liitteeksi tarjouksista laadittu vertailutaulukko ovat esityslistan LIITE 1.
Määräaikaan mennessä akustiikkasuunnittelusta saatiin kolme tarjousta, joista kaksi täytti
kelpoisuusehdot. Hyväksyttävän tarjouksen jättivät Akukon Oy (13.460,20 €, sis. alv 24 %)
ja Sitowise Oy (17.670 €, sis. alv 24 %).
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto tutustuu saatuihin tarjouksiin sekä avaustilaisuuden
pöytäkirjaan liitteineen ja merkitsee ne tiedokseen.
2. Kirkkoneuvosto päättää, että hyväksyttävän tarjouksen tulee kaikilta osiltaan
täyttää tarjouspyynnön mukaiset kelpoisuusehdot.
3. Kirkkoneuvosto toteaa, että Akukon Oy ja Sitowise Oy ovat jättäneet
hyväksyttävän tarjouksen.
4. Kirkkoneuvosto valitsee Akukon Oy:n Liedon kirkon muutostöiden
akustiikkasuunnittelijaksi tarjouksen mukaiseen 13.460,20 €:n (alv 24 %) hintaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
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Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: tarjouksen jättäneet

KN § 122
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
Nro 24/19 12.6.2019 - Nro 28/19 23.7.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 123
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
talouspäällikön viranhaltijapäätös:
nro 36/19 15.4.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.

KN § 124
VASTAAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
vastaavan nuorisotyönohjaajan viranhaltijapäätös:
Nro 21/19 7.7.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.

KN § 125
VASTAAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
vastaavan diakoniatyöntekijän viranhaltijapäätökset:
Nro 1/19 23.7.2019 - Nro 6/19 31.7.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
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KN § 126
VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN PÄÄTÖKSET
vastaavan lastenohjaajan päätöksen:
Nro 5/19 18.6.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn päätöksen.

KN § 127
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut

KN § 128
ILMOITUSASIAT
”Kiinteistö- ja talouskatsaus”

KN § 129
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (LIITE 2).
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

KN § 130
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.35 ja toimitti päätöshartauden.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 9.23.8.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 1.-23.8.2019.
Lieto, 23.8.2019

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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