ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto
Kokousaika

19.12.2016 kello 18.00 – 18.35

Kokouspaikka

kunnantalo, valtuustosali

Nro

Sivu

6/2016

60

Läsnä
Halkivaha, Erkki
Isotalo, Päivi
Kolari, Kari
Juhala-Nuutila, Moonica
Kaarto, Anne-Mari
Kankare, Tarmo
Kulmanen, Matti
Kuosa, Tero vj Mikkola Asmo
Kössi, Päivi
Lehtonen, Jukka
Leppämäki, Mauri
Liinoja, Pertti
Markula, Pekka
Mäkinen, Heikki vj Lintumaa Anne
Ojanperä, Taru vj Mäntysaari Kalevi
Rouhiainen, Hannele
Vainionmaa, Reijo
Paju Pekka, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Kössi Päivi

Pöytäkirjanpitäjä

Paju Pekka

Asiat

pykälät

38 – 43

sivut

60 – 69

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Päivi Kössi
puheenjohtaja
Oripäässä 21.12.2016

Erkki Halkivaha
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 22.12.2016
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Paju
pöytäkirjanpitäjä

Reijo Vainionmaa

Pekka Paju
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 38 §

Valtuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 13.12.2016. Kokouskuulutus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla 13.12.2016 ja Loimaan lehdessä ja
Auranmaan Viikkolehdessä.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun 2/3 valtuutettujen koko lukumäärästä
on saapuvilla.

Ehdotus:

Todetaan kunnanvaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Kvalt 39 §

Kunnanvaltuuston
työjärjestyksen
mukaan
pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan tarkastusajasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastus suoritetaan keskiviikkona 21.12.2016 klo 9.00.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Vainionmaa ja Erkki Halkivaha.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

valitaan

kaksi
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Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018–2019
Khall 131 §/7.11.2016

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Kuntalain 110 §:n mukaan:
"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi
kalenterivuodeksi
talousarvio
ottaen
huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa
ja
-suunnitelmassa
hyväksytään
kunnan
ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan
taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan
tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla
alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve
katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota."
Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman
laadintaohjeet 13.6.2016. Toimielimet valmistelevat talousarvio- ja
taloussuunnitelmaehdotuksensa hallituksen antamien kehysten ja
ohjeiden mukaan ja antavat ne hallitukselle talousarvioehdotuksen
laatimista varten. Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion
laadintaohjeen mukaan lähtökohtana on 0-budjetti eli jokaisen esitettävän
määrärahan tarve ja suuruus harkitaan erikseen. Sosiaalitoimelle ohjeissa
annettiin 3 %:n korotusvara.
Talousarvion toimintakulujen arvioidaan kasvavan 1.96 %. Toimintatuottojen ennakoidaan kasvavan 0,65 %.
Verotuloihin on arvioitu 2,6 %:n korotus tämän vuoden arvioituihin
verrattuna.
Talousarvioesitys on lautakuntien esityksen mukainen eikä sisällä
karsintaa.
Vuosikatekin jää noin 100 000 euroa miinukselle esitetyssä
talousarviossa.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Kunnanhallitus aloittaa talousarviokäsittelyn. Kunnanhallitus päättää
omalta osaltaan lopullisesti talousarviosta 12.12.2016.

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

19.12.2016

63

_______________________________________________________________________________________

Päätös:

Kunnanhallitus aloitti talousarviokäsittelyn. Kunnanhallitus päättää
omalta osaltaan lopullisesti talousarviosta 12.12.2016.
__________________________________________________

Khall 146 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Viime käsittelyn jälkeen talousarvioehdotukseen on tehty joitain
muutoksia. Tehdyistä muutoksista on lista liitteenä.
Tehtyjen muutosten jälkeen talousarvioehdotuksen:
vuosikate
59 187 €
poistot
392550 €
tilikauden tulos
-333363 €
tilikauden alijäämä
318 226 €

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy esitetyn
talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018–2019.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

__________________________________________________

Kvalt 40 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto
hyväksyy
taloussuunnitelman 2018–2019.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin Matti Kulmasen huomautuksella talousarviokirjan
sivun 26 kohdan henkilöstö muuttamisella sivun 51 henkilöstösuunnitelman mukaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

esitetyn

talousarvion

2017

ja
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Vesihuoltolaitoksen taksat
Tekn.ltk § 66/8.12.2016

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja
Vesihuoltolain mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen
tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa
vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.
Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista
toiminnoista. Vesihuollolle on tilikausittain laadittava tase, tuloslaskelma
ja rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Tase ja
tuloslaskelma on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) säännösten
mukaisesti.
Lautakunnan jo hyväksymässä talousarvioehdotuksessa viemärilaitoksen
toimintakate on 43 930 € miinuksella ja tulos poistojen jälkeen -100 890
€. Vesilaitoksen tulos talousarvioehdotuksessa on 76 670 €, joten koko
vesihuoltolaitoksen tuloskin olisi tappiollinen. Tilannetta tarkasteltiin
jonkin verran tarkastuslautakunnan kokouksessakin, jossa ohjeistettiin
saattamaan tilanne vesihuoltolain vaatimalle tasolle.
Tulokseen vaikuttavat siirtoviemäriin tehtyjen investointien poistot, jotka
olisivat kuitenkin huomattavasti suuremmat mikäli olisimme korjanneet
oman puhdistamon lain vaatimalle tasolle. Viemärilaitoksen tulot eivät
ole milloinkaan peittäneet kuin osan kuluista. Uitonmäen vesi- ja
viemärin rakentaminen tulee tulevina vuosina rasittamaan vesihuollon
taloutta.
Nämä seikat huomioon ottaen vesihuollon taksoja tulee korottaa ja
korotuksissa tulee huomioida korotusten kohdistuminen sinne, mistä
kustannukset muodostuvatkin.
Esimerkkejä käyttömaksuista:
Pöytyä: vesi 1,05 € (alv 0 %) ja jätevesi 1,65 € (alv 0 %),
perusmaksu vesiliittymä 25 €/v, jätevesiliittymä 25 €/v (alv 0 %)
Loimaa: vesi 1, 2 € (alv 0 %), jätevesi 2,02 € (alv 0 %),
perusmaksu 24,19 €/v (alv 0 %)
Koski TL: vesi 0,76 € (alv 0 %), jätevesi 1,92 € (alv 0 %),
perusmaksu vesiliittymä 43,06 €/v, (alv 0 %) (omakotitalo)
jätevesiliittymä 43,06 €/v (alv 0 %) (omakotitalo)
Lieto: vesi 2,31 € (alv 0 %), jätevesi 2,42 € (alv 0 %)
Oripää: vesi 0,90 € (alv 0 %), jätevesi 1,60 € (alv 0 %)
perusmaksu 30 €/v (alv 0 %)

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vesilaitoksen taksoja
tarkistettaviksi siten, että vesiliittymän perusmaksuksi määrätään 30
€/vuosi (alv 0 %) ja viemäriliittymän perusmaksuksi 30 €/vuosi (alv 0
%)
Käyttömaksut: vesi 1,00 €/m3 (alv 0 %), jätevesi 2,00 €/m3 (alv 0 %)
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Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862
__________________________________________________
Khall 149 §/12.12.2016
Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vesilaitoksen taksoja
tarkistetaan siten, että vesiliittymän perusmaksuksi määrätään 30 €/vuosi
(alv 0 %) ja viemäriliittymän perusmaksuksi 30 €/vuosi (alv 0 %)
Käyttömaksut: vesi 1,00 €/m3 (alv 0 %), jätevesi 2,00 €/m3 (alv 0 %)

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________

Kvalt 41 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että vesilaitoksen taksoja tarkistetaan siten, että
vesiliittymän perusmaksuksi määrätään 30 €/vuosi (alv 0 %) ja
viemäriliittymän perusmaksuksi 30 €/vuosi (alv 0 %)
Käyttömaksut: vesi 1,00 €/m3 (alv 0 %), jätevesi 2,00 €/m3 (alv 0 %)

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

19.12.2016

66

_______________________________________________________________________________________

Latukoneen hankinta
Tekn.ltk. § 64/8.12.2016 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja
Oripään vapaa-ajankeskuksessa lumetetaan tekolumella hiihtoreittiä.
Tätä varten on perustettu Yhteislumetus Loimaa – Oripää rekisteröity
yhdistys. Yhdistyksen omistama lumitykki on sijoitettu Oripään vapaaajan keskukseen. Tekolumi vaatii isomman ja erilaisen latukoneen mikä
on nyt kunnan käytettävissä.
Kunnalle on tarjottu ostettavaksi konetta jota on tänä syksynä käytetty
latujen tekoon vapaa-ajankeskuksessa.
Ajatuksena on, että kunta ostaisi kyseisen koneen ja myisi nykyisen
Oripään Urheilijoiden kanssa yhteisomistuksessa olevan mönkijän.
Yhteislumetus Loimaa – Oripää yhdistyksen kanssa tehtäisiin sopimus,
jossa yhdistys sitoutuu latujen ja kunnostukseen vapaa-ajankeskuksen
lisäksi myös muualla lähialueilla, sekä kaluston huoltoon ja
kunnossapitoon 2000 € vuosikorvausta vastaan. Tarvittaessa konetta
voitaisiin käyttää myös Harjureitin latujen tekoon.

Ehdotus:

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vuoden 2017 talousarvion
investointiosan menoihin lisätään 25 000 € latukoneen hankintaan ja
tuloihin 10 000 € mönkijän myynti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

__________________________________________________

Khall 150 §/12.12.2016
Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvioehdotuksen investointiosan menoihin lisätään 25 000 € latukoneen
hankintaan ja tuloihin 10 000 € mönkijän myynnistä.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kvalt 42 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että vuoden 2017 talousarvioehdotuksen
investointiosan menoihin lisätään 25 000 € latukoneen hankintaan ja
tuloihin 10 000 € mönkijän myynnistä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Uimalammen laajentaminen
Tekn.ltk. § 65/8.12.2016 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja
Oripään vapaa-ajankeskuksen uimalampi on ollut viime vuodet varsin
vähäisellä käytöllä. Lammen uimavesi on ollut aina täysin moitteetonta.
Lammen suurentamisen esteeksi on esitetty kalliota, joka on
näkyvissäkin yhdessä kohtaa lammen reunalla. Uimalammen
laajentamismahdollisuuksia tai mahdollisuutta tehdä orsivesilampi
nykyisen lammen itäpuolelle on tutkittu teknisen johtajan
toimeksiannosta maatutkauksella, jonka tuloksia on tulkinnut FT Joni
Mäkinen Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta.
Tutkimuksesta selviää, että virkistysalueen pohjavesilampi sijaitsee noin
50–100 m leveässä ja 225 m pitkässä kaakkoluode suuntaisessa kalliopainanteessa. Painanteen koillis- ja itäreunalla pohjavesikerros on
mahdollisesti paikoin noin 5–6 m paksu. Lammen ja sen lounaispuolella
olevan soramontun välissä on kapea kalliokynnys arviolta 85–90 m
tasolla. Kynnyksen yhtenäisyydestä ei ole tarkkaa tietoa, mutta se erottaa
uimalammen noin 81,5 m tasolla olevan pohjavesipinnan sen
eteläpuolella olevan soramontun noin 79 m tasolla olevasta
pohjavesipinnasta. Lampea voidaan tulkinnan perusteella laajentaa noin
25 m länteen sekä noin 125 m luoteeseen pohjavedellä kyllästyneen
kerroksen mukaisesti (kuva 2). Lisäksi lammen pohjois-koilliskulmalla
voidaan lampea laajentaa mahdollisesti noin 30 m, jolloin saavutetaan
paksummin pohjavedellä kyllästyneet kohdat. Koillisessa kallio kohoaa
jyrkemmin ja pohjavedellä kyllästynyt kerros ei ulotu juuri 30 m
kauemmas. Sen sijaan korkeammalla sijaitsevan orsivesikerroksen
läheisyyden takia lampea ei tule laajentaa kohti kaakkoa ja itää.
Kaakossa orsivesikerroksen raja sijoittuu nyt lähelle montun reunaa.
Lammen itäpuolella orsivesikerroksen raja on arviolta noin 75 m
etäisyydellä (ei voitu määrittää tarkoin), joten lammen itäreunalla
voidaan tarvittaessa tehdä laajennuksia ilman virkistysalueen montun
nykyisen reunan laajennusta.

Ehdotus:

Lautakunta esittää valtuustolle varattavaksi vuoden 2017 talousarvion
investointiosaan 10 000 euron määrärahan kohtaan uimalammen
laajennus ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2018 50 000 euroa niin meno
kuin tulo kohtiinkin.

Perustelut:

ELY-keskuksen epävirallisen kannanoton mukaan hanke tarvitsee AVI:n
luvan, joten ennen kuin tehdään mitään muuta konkreettista tulee hakea
lupa hankkeelle. Tämän jälkeen vasta on järkevää tehdä kustannuksia
vaativia toimenpiteitä. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2018 laitetut luvut
eivät perustu mihinkään konkreettiseen arvioon tässä vaiheessa vaan

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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kuvastavat sitä, että lähtökohtana on, että hankkeesta koituvat tulot
peittävät siitä syntyvät kulut.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

______________________________________________

Khall 151 §/12.12.2016
Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvioehdotuksen investointiosaan varataan 10 000 euron määräraha kohtaan
uimalammen laajennus ja 2018 taloussuunnitelmaan 50 000 euroa niin
meno- kuin tulokohtiinkin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________

Kvalt 43 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että vuoden 2017 talousarvioehdotuksen
investointiosaan varataan 10 000 euron määräraha kohtaan uimalammen
laajennus ja 2018 taloussuunnitelmaan 50 000 euroa niin meno- kuin
tulokohtiinkin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

