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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 
Tekn.ltk. § 29 Tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla kokouksessa. Lautakunnan päätöksen mukaan kutsu jäsenille 
toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta. Mikäli jonkun tai 
joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, silloin kutsu voidaan esittää 
puhelimitse. 
 

Ehdotus:  Todetaan teknisen lautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
  
Päätös:  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  

   
 

 
 
 
 
 
 

Pöytäkirjan tarkastaminen    
 
Tekn.ltk. § 30 
 
Ehdotus:  Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat. 

Tarkastusvuorossa ovat Tarmo Kankare ja Pirjo Hörkkö 
 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Hörkkö ja Eija Koski 
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Runkovesijohdon venttiilien uusiminen 

 
Tekn.ltk. § 24  Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
 
  Talousarviossa on varauduttu määrärahalla runkovesijohdon venttiilien 
  korjaukseen. Sweco Ympäristö Oy on laatinut suunnitelmat ja  
  urakkatarjouspyyntöasiakirjat. 
  Liitteenä venttiilien uusimiseen liittyvä kartta-aineisto. 
 
Ehdotus:  Lautakunta päättää venttiilien uusimisen toteuttamisesta siten, että uusiminen 
  kilpailutetaan rajatulla urakkatarjouskilpailumenettelyllä ja urakkatarjouksia 
  pyydetään viideltä lähialueen alan urakoitsijalta. Tässä vaiheessa  
  kilpailutetaan vaiheen 1 ja 2 venttiilien uusiminen. Urakoitsija päätetään 
  lautakunnan seuraavassa kokouksessa. Hankkeeseen palkataan ulkopuolinen 
  työnvalvoja. 
     
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin  
   
Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
 __________________ 
 
 
Tekn.ltk. § 31  Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja  
 
  Tarjouspyynnöt on lähetetty viidelle urakoitsijalle ja tarjousten viimeinen 
  jättöpäivä on 14.6.2016. 
  Tarjouksista esitetään yhteenveto kokouksessa ja tehdään ehdotus valittavasta 
  urakoitsijasta. 
 
  Määräaikaan mennessä tuli tarjous Auranmaan Vesi ja Lämpö Oy:ltä 
 
Ehdotus:  Lautakunta päättää hyväksyä Auranmaan Vesi ja Lämpö Oy:n tarjouksen
      
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin  
   
Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hallintopakko kiinteistön 561–404-0001-0161 

omistajalle 

 
Tekn.ltk. § 53 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja  
 
  Asiaselostus 

  Osoitteessa Salamäentie 203 on tulipalossa 16.9.2013 tuhoutunut  
  asuinrakennus. Rakennuspalosta jäljelle jääneitä rakennusosia ei ole 
  poistettu tontilta eikä sitä ole muutenkaan siivottu palon jäljiltä. 
  Rakennustarkastaja Pekka Paju on kehottanut 11.9.2014 kirjeitse  
  rakennuspaikan haltijaa saattamaan rakennuspaikka huoliteltuun  
  kuntoon 31.12.2014 mennessä. LIITE 1 
   14.4. suoritetussa tarkastuksessa havaittiin, ettei kehotus ole johtanut 
  toimenpiteisiin. Rakennustarkastaja Harri Salminen on 14.4.2015  
  päivätyllä kirjeellä antanut kiinteistönomistajalle mahdollisuuden  
  kirjallisen selvityksen antamiseen asiasta. Asianosaista on samalla  
  kuultu uhasta eli selvityspyyntökirjeessä on mainittu velvoittaminen 
  sakon uhalla. LIITE 2 
  Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut asiassa kirjallista selvitystä vaan 
  on todennut puhelimitse sovitun jatkoajasta rakennustarkastaja Pajun 
  kanssa. 
  Lainsäädäntöä 

  MRL 167 § 
  Ympäristönhoito 
  Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä 
  ja siistissä kunnossa. 
   
  MRL 170 § 
  Keskeneräinen rakennustyö tai hylätty rakennus 
 
  Jos rakennus on osaksi tai kokonaan tuhoutunut, rakennustyö on jätetty 
  kesken tai rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, rakennuspaikka  
  ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se 
  vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä. 
   
  MRL 182 § 
  Uhkasakko ja teettämisuhka 
  Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten 
  tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvolli -
  suutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen, kunnan määräämä 
  monijäseninen toimielin 13 a luvun mukaisissa asioissa tai 
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto markkinavalvontaviranomaisena voi 
  päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, 
  mitä on tehty tai lyöty laimin. (22.8.2014/682) 
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  Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa          
  uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään          
  laiminlyöjän kustannuksella. 
  Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan 
  muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 
  MRL 186 § 
  Ilmoitus syytteen nostamiseksi 
  Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä 
  taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän 
  teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkin 
  taa varten. 
  Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olo suhteet 
  huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole 
  katsottava vaativan syytteen nostamista. 
  UhkasakkoL4 § 
  Toimivalta 
  Viranomainen voi asettaa uhkasakon, teettämisuhan tai  
  keskeyttämisuhan, jos niin on laissa säädetty. 
  UhkasakkoL 6 § 
  Uhkasakon asettaminen 
  Uhkasakko asetetaan määräämällä päävelvoite asianosaisen  
  noudatettavaksi sakon uhalla. Kunkin päävelvoitteen tehosteeksi on 
  asetettava eri uhkasakko. 
  Uhkasakko asetetaan markkamäärältään kiinteänä tai siten, että sen 
  suuruus määräytyy ajan kulumisen mukaan (juokseva uhkasakko). 
  Asettamispäätöksestä on käytävä selvästi ilmi, mihin asianosainen 
  on velvoitettu ja milloin, mihin mennessä tai mistä lähtien pää  
  velvoitetta on noudatettava. Määräajan pituutta harkittaessa on otettava 
  huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun mahdollisuus 
  noudattaa sitä sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. 
  UhkasakkoL 9 § 
  Juokseva uhkasakko 
  Juokseva uhkasakko asetetaan määräämällä uhkasakolle kiinteä peruserä 
  sekä lisäerä jokaista sellaista päätöksessä ilmoitettavaa ajanjaksoa  
  (uhkasakkojakso) varten, jonka kuluessa päävelvoitetta ei ole 
  noudatettu. 
  UhkasakkoL 18 § 
  Ilmoitusvelvollisuus 
  Milloin uhkasakko, teettämisuhka tai keskeyttämisuhka on asetettu 
  kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevan päävelvoitteen tehosteeksi, 
  velvoitetun on omaisuuden tai sen käyttöoikeuden luovuttaessaan  
  ilmoitettava luovutuksensaajalle, minkälainen päävelvoite ja uhka sitä 
  koskee. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava uhan asettaneelle  
  viranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite. 
  Uhan asettamista koskevaan päätökseen on sisällytettävä selostus 
  ilmoitus velvollisuudesta ja siitä, että ilmoitus on tehtävä luovutuskirjaan 
  otetuin maininnoin tai muuten todisteellisesti. 
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  Edellä 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tehosteeksi 
  voidaan asettaa uhkasakko. Uhkasakon asettamista koskevaan  
  päätökseen ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla. 
  UhkasakkoL 19 § 
  Rekisteröinti 
  Uhan asettaneen viranomaisen on lähetettävä Maanmittauslaitokselle 
  ilmoitus kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi 
  asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään 
  rekisteriin. Uhan asettaneen viranomaisen, tai sen määräyksestä 
  asian omaisen valvovan viranomaisen on lähetettävä vastaava ilmoitus 
  asiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoitteen 
  täyttämisestä. (13.12.2013/923) 
  Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta tehdään merkintä 
  rekisteriin. Merkintä poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua 
  sen tekemisestä, jollei uhan asettanut viranomainen ole ilmoittanut 
  päävelvoitteen voimassaolon jatkumisesta. 
 
Ehdotus:  Lautakunta velvoittaa kiinteistön omistajan Kurt Kylmän maankäyttö ja 
  rakennuslain 167 §, 170 § sekä 182 § perusteella poistamaan kiinteistöltä 
  561-404-0001-0161 kaikki tuhoutuneen rakennuksen jäänteet  
  31.10.2015 mennessä. 
  Määräyksen tehostamiseksi lautakunta asettaa maan käyttö- ja     
  rakennuslain 182 § ja uhkasakkolain 4§ nojalla juoksevan uhkasakon. 
  Uhkasakon kiinteä peruserä on suuruudeltaan 3 000 euroa ja lisäerät 
  3 000 euroa jokaista kuukautta kohti.   
  Tästä päätöksestä ilmoitetaan uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti 
  myös Maanmittauslaitokselle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä  
  pidettävään rekisteriin. 
  Kiinteistön omistajan on kiinteistöä tai sen käyttöoikeutta luovuttaessaan 
  ilmoitettava luovutuksensaajalle tästä velvoitteesta ja sitä koskevasta 
  uhkasakosta luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin 
  todisteellisesti. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava uhan asettaneelle 
  viranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite. 
  Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvontataksan 16.2 §:n mukainen 
  maksu 400 €. 
 
Päätös:    Ehdotus hyväksyttiin 
 
Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
  __________________ 

 

Tekn.ltk.§ 79 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
 
  Kiinteistöllä 21.9.2015 suoritetussa tarkastuksessa on todettu, että 
  asetettua velvoitetta ei ole noudatettu. 
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  Uhkasakkolaki 10 § 
 
  Uhkasakon tuomitseminen 
  Uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon  
  maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta 
  jättämiseen ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon tuomitsemiselle 
  maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on 
  lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi 
  muutoksenhausta huolimatta. 
  Uhkasakon lisäeristä voidaan kerralla tuomita maksettavaksi enintään 
  kolme kertaa peruserän suuruinen summa. Tämän ylittävältä 
  osalta lisäerät raukeavat niiltä uhkasakkojaksoilta, jotka ovat alkaneet 
  ennen kuin päätös uhkasakon tuomitsemisesta tehdään. 
  Tuomitun uhkasakon täytäntöönpanosta ja muuntorangaistuksesta 
  säädetään erikseen. 
 
  Uhkasakkolaki 22 § 
 
  Asianosaisen kuuleminen 
  Asianosaiselle on ennen uhkasakon asettamista ja tuomitsemista 
  taikka teettämis- tai keskeyttämisuhan asettamista ja täytäntöön 
  pantavaksi määräämistä koskevan asian ratkaisemista varattava tilaisuus 
  selityksen antamiseen siten kuin hallintolain 34 §:ssä säädetään. 
 

Ehdotus:  Tekninen lautakunta varaa kiinteistön omistajalle tilaisuuden selityksen 
  antamiseen uhkasakon tuomitsemista koskien.  
  Lähetettävä selityspyyntö on liitteenä. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 
  
Lisätietoja: Pekka Paju, tekninen johtaja, 0500 531 862 
  ___________________ 
 
Tekn.ltk. § 8  Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
 
  Kiinteistön omistaja ei ole antanut pyydettyä selitystä eikä  
  asetettua velvoitetta edelleenkään ole noudatettu. 
 
  Uhkasakkolaki 10 § 
  Uhkasakon tuomitseminen 
   
  Uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon  
  maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä  
  noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Edellytyksenä  
  uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon  
  asettamista koskeva päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole  
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  säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta  
  huolimatta. 
  Uhkasakon lisäeristä voidaan kerralla tuomita maksettavaksi  
  enintään kolme kertaa peruserän suuruinen summa. Tämän  
  ylittävältä osalta lisäerät raukeavat niiltä uhkasakkojaksoilta, jotka  
  ovat alkaneet ennen kuin päätös uhkasakon tuomitsemisesta  
  tehdään. 
  Tuomitun uhkasakon täytäntöönpanosta ja   
  muuntorangaistuksesta säädetään erikseen. 
 
  Uhkasakkolaki 11 § 
  Uhkasakon tuomitseminen asetettua pienempänä 
 
  Uhkasakko voidaan tuomita asetettua pienempänä, jos pää  
  velvoitetta on olennaiselta osalta noudatettu tai velvoitetun  
  maksukyky on merkittävästi alentunut taikka uhkasakon määrän  
  alentamiseen on muu perusteltu syy. 
  
  Uhkasakkolaki 19 § 
  Rekisteröinti 
 
  Uhan asettaneen viranomaisen on lähetettävä   
  Maanmittauslaitokselle ilmoitus kiinteistöä koskevasta  
  päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi  asetetusta uhasta merkinnän 
  tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Uhan  
  asettaneen viranomaisen tai sen määräyksestä 
  asianomaisen valvovan viranomaisen on lähetettävä vastaava      
  ilmoitus asiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja  
  päävelvoitteen täyttämisestä. 
  Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta tehdään merkintä 
  rekisteriin. Merkintä poistetaan viimeistään viiden vuoden  
  kuluttua sen tekemisestä, jollei uhan asettanut viranomainen ole  
  ilmoittanut päävelvoitteen voimassaolon jatkumisesta. 
 
  Uhkasakkolaki 23 § 
  Tiedoksianto 
 
  Viranomaisen päätös on, jollei sitä julisteta, annettava tiedoksi  
  asianosaiselle postitse saantitodistusta vastaan tai haasteen  
  tiedoksiantamisesta  säädetyssä järjestyksessä. 
 
Ehdotus:  Tekninen lautakunta  tuomitsee uhkasakon maksettavaksi. Sakosta 
  tuomitaan maksettavaksi 3 000 euron peruserä ja kaksi 3 000 euron 
  lisä erää eli yhteensä 9 000 euroa. 
  Päätös annetaan kiinteistön omistajalle tiedoksi haasteen  
  tiedoksi antamisesta säädetyssä järjestyksessä. Päätöksestä ilmoitetaan 



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä  
   
Tekninen lautakunta 16.6.2016  72  
   
 

 
Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

 

  uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti myös Maanmittauslaitokselle  
  merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. 
 

Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu 150 
euroa. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin   
 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
 ____________________ 
 
Tekn.ltk. § 16  Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
   
Ehdotus:  Koska uhkasakkovelvoitetta ei ole noudatettu helmikuun 2016 loppuun 
  mennessä tekninen lautakunta tuomitsee uhkasakon kaksi lisäerää eli 6000 
  euroa maksettavaksi.  
  Päätös annetaan kiinteistön omistajalle tiedoksi haasteen  
  tiedoksi antamisesta säädetyssä järjestyksessä. Päätöksestä ilmoitetaan 
  uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti myös Maanmittauslaitokselle  
  merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. 
 

Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu 150 
euroa. 

 

Esittelijän muutettu Lautakunta päättää jättää tuomitsematta asettamansa uhkasakon lisäerät 
ehdotus:  tammi- ja helmikuun osalta ja poistaa uhkasakon uhan.  
  Lautakunta velvoittaa kiinteistön omistajan Kurt Kylmän maankäyttö ja 
  rakennuslain 167 §, 170 § sekä 182 § perusteella poistamaan kiinteistöltä 
  561-404-0001-0161 kaikki tuhoutuneen rakennuksen jäänteet lukuun ottamatta 
  perustusrakenteita  20.4.2016 mennessä uhalla, että tekemättä jätetty 
  toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. 
  Tästä päätöksestä ilmoitetaan uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti 
  myös Maanmittauslaitokselle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä  
  pidettävään rekisteriin. 
  Kiinteistön omistajan on kiinteistöä tai sen käyttöoikeutta luovuttaessaan 
  ilmoitettava luovutuksensaajalle tästä velvoitteesta ja sitä koskevasta 
  uhkasakosta luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin 
  todisteellisesti. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava uhan asettaneelle 
  viranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite. 
  Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvontataksan 16.2 §:n mukainen 
  maksu 400 €. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin Ehdotus hyväksyttiin  
   

   
Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
 __________________ 
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Tekn.ltk. § 25  Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
 
  Turun hallinto-oikeus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa hallinto-
  oikeudelle jätetystä valituksesta. 
  Kurt Kylmä asiamiehenään asianajaja Juha Linninen on tehnyt valituksen 
  teknisen lautakunnan päätöksestä § 8 28.1.2016 koskien uhkasakon 
  määräämistä. Valittajan vaatimus on uhkasakon kumoaminen tai sen määrän 
  kohtuullistaminen. 
  Perusteluina mainitaan muun muassa, ettei valittajalla ole ollut taloudellisia 
  mahdollisuuksia vaaditun purkutyön teettämiseen. Valittaja esittää, että hän 
  on ollut käsityksessä, että hänelle aikaisemmin puhelimessa sovittu jatkoaika  
  olisi ollut edelleen voimassa ja määrätty uhkasakko olisi tullut yllätyksenä. 
  Valituskirjelmä liitteenä. 
 
Ehdotus:  Tekninen lautakunta esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa: 
  Rakennus on tuhoutunut tulipalossa jo 16.9.2013.  Ensimmäinen kirjallinen 
  kehotus rakennuspaikan siistimiseen on annettu 11.9.2014. Valittajalle on 
  annettu mahdollisuus koko asiankäsittelyn eri vaiheissa kirjallisen selvityksen 
  antamiseen, mutta tämä valitus on ensimmäinen kirjallinen yhteydenotto 
  asiassa.  
  Valittajan taloudellisiin edellytyksiin sen enempää puuttumatta todetaan, että 
  valittaja omistaa Oripään kunnassa asuinkiinteistön kiinteistötunnus             
  561-403-2-77 ja on palaneen talon viereisellä kiinteistöllä, kiinteistötunnus 
  561-404-4-128 toimivan Oripään Auto Oy:n, Y-tunnus 08384504, hallituksen 
  varsinainen jäsen ja toimitusjohtaja. 
  Kun asetettu uhkasakko ei ole tuottanut toivottua tulosta lautakunta 
  kokouksessaan 17.3.2016 päätti jättää tuomitsematta asettamansa uhkasakon 
  lisäerät tammi- ja helmikuun osalta ja poistaa uhkasakon uhan.  
  Lautakunta velvoitti kiinteistön omistajan Kurt Kylmän maankäyttö ja 
  rakennuslain 167 §, 170 § sekä 182 § perusteella poistamaan kiinteistöltä 
  561-404-0001-0161 kaikki tuhoutuneen rakennuksen jäänteet lukuun ottamatta 
  perustusrakenteita  20.4.2016 mennessä uhalla, että tekemättä jätetty 
  toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. 
  Lautakunta toteaa, ettei lautakunnan uhkasakon tuomitsemispäätöstä tule 
  muuttaa. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin    

   

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
  _______________ 
 
Tekn.ltk. § 32 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
 
 9.6.2016 tehdyssä katselmuksessa on todettu, että teettämisuhkaa on osittain 
 noudatettu purkamalla tuhoutuneet puuosat, mutta purkujätteet on varastoitu 
 kiinteistölle.  
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Ehdotus:  Tekninen lautakunta varaa kiinteistön omistajalle tilaisuuden selityksen 
  antamiseen teettämisuhan tuomitsemista koskien.  
  Lähetettävä selityspyyntö on liitteenä. 
     
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin  
   
Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Yksityistieavustukset 
 
Tekn.ltk. § 33  Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri 
  

Kunnossapitoavustusta haki 26 yksityistiekuntaa.  
Avustusten yhteissummaksi tuli 17820,93 €. 

 
Ehdotus:  Lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset summat yksityisteille  
  maksettavista vuoden 2016 kunnossapitoavustuksista. 
 
Päätös: Lautakunta hyväksyi liitteen mukaiset avustussummat ja loppuavustus 

käytetään lanojen kunnostukseen   
 
Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862, Tekninen sihteeri Minna 
 Mäkipää 0500 531 863 
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Asfaltoitavat tiet 2016 
 
Tekn.ltk. § 34 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
 
  Talousarviossa on määräraha asfaltointeihin. 
  Uusien teiden asfaltointeihin ei ole tänä vuonna tarvetta, joten asfaltointi 
  toimenpiteet voidaan kohdistaa huonokuntoisten kaavateiden uudelleen 
  päällystämiseen. 
   
Ehdotus:  Lautakunta päättää tänä vuonna asfaltoitaviksi karttaliitteisiin merkityt 
  kohteet. Lennonpellontie, Kustaantien loppuosa, osa Koulutietä, Salamäentien 
  ja Kantatien liittymä, Ämmälähteentien ja seurakuntatalon välinen kävelytie. 
 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 
       
Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Talouden osavuosiraportti 

 
Tekn.ltk. § 35 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
  
 Liite: Osavuosiraportti 1 – 4/2016 
 
Ehdotus: Lautakunta merkitsee osavuosiraportin tietoonsa. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 
 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Uitonmäen kunnallistekniikka 

 
Tekn.ltk. § 36 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
 

 Uitonmäen kunnallistekniikan rakentamiseen on ollut määräraha jo viime 
 vuonna, mutta rakentamisen aloittamista ei ole nähty tarkoituksenmukaiseksi,  
 kun alueella ei ole ollut välitöntä rakentamisen tarvetta. Alueelta on useitakin  
 alustavia tonttivarauksia ja nyt kun rakennustoiminta on yleisesti vilkastunut  
 on syytä pelätä myös kustannustason nousua, joten alueen kunnallistekniikan 
 rakentaminen lienee tarkoituksenmukaista aloittaa. 
 FCG Suunnittelu ja tekniikka on laatinut suunnitelmat. 
 Suunnitelmat esitellään kokouksessa 
 Uitonmäen kaavakartta viitemateriaalina. 
 
Ehdotus: Lautakunta päättää: 
 

1. Hyväksyä Uitonmäen alueen kunnallistekniset suunnitelmat 
2. Hyväksyä FCG Suunnittelu ja tekniikan alueen rakennuttajakonsultiksi. 
3. Toteuttaa Savottakujan ja Kirkkokujan kunnallistekniset suunnitelmat ja 

näiden ja nykyisen vesi ja viemäriverkoston välisen osan. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 
 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Rivitalo Haapalan lämpökeskusremontti, palvelutalon ja vanhusten rivitalojen 

lämpökanaalien uusiminen 

 
 Tekn.ltk. § 37 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
 
  Lämpökeskus lämmittää Haapalan ja Vanhusten rivitalot kokonaan ja 
  osittain Palvelutaloa. Lämpö tuotetaan kevyellä polttoöljyllä.  
  Kattilahuone  sijaitsee rivitalon päädyssä. Kattiloiden tehot ovat 120 
  kW ja 70 kW. Käytetty 70 kW kattila on vaihdettu 2015 rikkoutuneen 
  120 kW kattilan tilalle. Kattilat ovat lähellä käyttöikänsä loppua.  
  Lämmönjakelu on toteutettu vesikiertoisella patteriverkostolla siten, 
  että sama vesi kiertää kaikkien rakennusten läpi pattereissa.  
  Palvelutalon laajennusosaa lämmitetään lämpöpumpuilla, joiden teho on 
  185 kW (1x 85 + 2 x 50 kW). Öljyllä lisälämmitetään   
  maalämpölaitteistolla tuotettua lämmintä käyttövettä. Käyttöveden  
  lämmityksen vuoksi verkoston veden lämpötila joudutaan pitämään 
  korkeampana kuin mitä lämmitystarve olisi.  
  Lämmönjakoputkiston ja säädön uusimisesta on olemassa  
  suunnitelmat. Niiden mukaan lämmitys  jaettaisiin kolmeen piiriin ja 
  siten saataisiin verkostoon säädettyä järkevämmät lämpötilat. Uudet 
  putkistot ja säätöjärjestelmät tulevat pienentämään energiantarvetta. 

  Lämmitystapaa kohteessa on tutkittu varsin perusteellisesti ja on tultu 
  siihen johtopäätökseen öljynkulutuksen pienennyttyä oleellisesti  
  palvelutalon maalämmön johdosta, ettei lämmitystapaa ole syytä  
  muuttaa tässä vaiheessa, kun otetaan huomioon öljyn nykyinen ja  
  nähtävissä oleva hintataso. 

Ehdotus:  Lautakunta kilpailuttaa LVI-Insinööritoimisto M. Pasuri Oy:n suunnitelmien 
  pohjalta lämpökeskus- ja lämmönsiirtokanaaliurakan. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 
 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Viranhaltijapäätökset 
 
Tekn.ltk. § 38 Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri 

 
 Tekninen johtaja: 
  
 § 33 Henkilöstöasia 
 § 43 Henkilöstöasia 
 § 44 Henkilöstöasia 
 § 51 Tiili ja betonijätteen hyödyntäminen 
 § 53 Henkilöstöasia 
  § 54 Henkilöstöasia 
 § 55 Henkilöstöasia 
 § 56 Henkilöstöasia 
 § 57 Henkilöstöasia 
 § 58 Henkilöstöasia 
 § 59 Henkilöstöasia 
 § 60 Henkilöstöasia 
 § 63 Henkilöstöasia 
 § 64 Henkilöstöasia 
 § 76 Henkilöstöasia 
 § 81 Henkilöstöasia 
 § 82 Henkilöstöasia 
 § 92 Henkilöstöasia 
 
 Tekninen sihteeri:  
 
 § 3 vesisopimus 
 § 4 vuokrasopimus 
 
Ehdotus: Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 
 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Ilmoitusasiat 
 
Tekn.ltk. § 39 Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri 
 
  Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: 

  – Oripään kaatopaikan tarkkailututkimus 
  – testausseloste, talousvesitutkimus 2 kpl 
  – Oripään kunnan jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus vuosiraportti 2015 
  – Turun seudun puhdistamo Oy:n Oripään pumppaamo kertaraportti 
 
  Kymppibetoni Oy: 

  – Vuosi-ilmoitus Oripään tehdas  

 

  Varsinais-Suomen Ely-keskus: 

  – Aura-Huittinen kantatie 41, nopeusrajoitus, Oripää  
     
Ehdotus:  Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.  
 
Päätös:    Ehdotus hyväksyttiin 
 
Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 

 


