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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 
Tekn.ltk. § 1 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. § 2 
 
Ehdotus:  Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat. 

Tarkastusvuorossa ovat Pirjo Hörkkö ja Eija Koski. 
 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Hörkkö ja Eija Koski 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

 

Siivoustyöntekijöiden eläköityminen 
 
Tekn.ltk. § 3 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
 

Kaksi kunnan siivoustyöntekijää on eläköitymässä. Pääasialliset työkohteet 
ovat koulun ja kunnanviraston kiinteistöt. Toisen toimenkuvaan kuuluu myös 
avustavia työtehtäviä koulun keittiössä. 

    
    
Ehdotus: Lautakunta päättää laittaa haettavaksi kaksi kokoaikaista siivoustyöntekijän 

tointa.  
 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 
 
Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

 

Käyttösuunnitelman hyväksyminen 
 
Tekn.ltk. § 4  Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
 
  Palvelutarpeista tai muusta syystä johtuvia muutoksia ja sellaisia  
  talousarvioon vaikuttavia asioita ei ole tullut tietoon, jotka tulisi   
  huomioida talousarvion käyttösuunnitelmassa. 
 
Ehdotus:  Lautakunta hyväksyy valtuuston vahvistaman talousarvion lautakunnan
  käyttösuunnitelmaksi. 
  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 
     
   
Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

 

Latukoneen hankinta 

 
Tekn.ltk. § 64 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 vapaa-ajan 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 
 

Päätös: 
__________________________________________________ 
 
 
Khall  150 §/12.12.2016 
 
Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvio-

ehdotuksen investointiosan menoihin lisätään 25 000 € latukoneen hankintaan 
ja tuloihin 10 000 € mönkijän myynnistä. 

 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
__________________________________________________ 

 

  



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä  
   
Tekninen lautakunta 2.2.2017  6  
   
 

 
Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

 

 

Kvalt 42 §/19.12.2016 

 

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

 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 

 

 

Tekn.ltk. § 5  Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

 

Ehdotus:  Lautakunta hyväksyy Paana 100 merkkisen runkonumero P100-01-14        

  latukoneen hankinnan Jari ja Timo Juusti Oy:ltä 25000 € (alv 0 %)  
  kauppahinnasta. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

 

Maastoliikennelupa 

Tekn.ltk. § 6   Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

 Tekninen lautakunta Oripään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena 
hyväksyi kokouksessaan 8.12.2017 § 71 Pasi Valtosen ilmoituksen melua ja 
tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Lupa koski peltoendurance ajoja. Ajopäiviä 
oli useampia. Nyttemmin on huomattu, että ajojen järjestäjältä puuttuu 
tarvittava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa moottorikäyttöisillä 
ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään 
järjestämiseen samassa maastossa. 

 Pasi Valtonen hakee lupaa käyttää peltoendurance ajoihin oheisessa 
karttapiirroksessa (liite) esitettyä reittiä. Reitti kokonaisuudessaan Pasi 
Valtosen vaimon peltoalueella ja hänellä on tähän maanomistajan lupa. 

 Pasi Valtonen hakee samalla lupaa aloittaa luvan mukainen toiminta ennen 
kuin lupa on lainvoimainen. 

 
Maastoliikennelain 30 § määrittää edellytykset maastossa sijaitsevalle 
ajoradalle: 

30 § 

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin 

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten 
toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava sen 
lisäksi, mitä luvan- ja suostumuksenvaraisuudesta muualla laissa säädetään, 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä 
tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on 
annettu ympäristönsuojelulaissa (86/2000) tarkoitettu ympäristölupa. 
(4.2.2000/101) 

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos 
tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle 
ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle 
yleiselle tai yksityiselle edulle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupaa 
ei kuitenkaan tarvita poliisin, palo- ja pelastustoimen viranomaisten tai 
puolustusvoimien harjoituksiin. (5.12.1996/1018) 

Tässä pykälässä tarkoitetun luvan myöntämisen edellytyksinä ovat, että 
tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta 
aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, 
asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle, sekä että 
toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen  
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

 

Ehdotus: Lautakunta myöntää maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan kilpailujen ja 
harjoitusten  toistuvaan ja pysyvään järjestämiseen karttaliitteestä ilmenevälle 
peltoradalle. Lupa on voimassa toistaiseksi. 

 Luvan mukainen toiminta voidaan aloittaa ennen kuin lupa on 

lainvoimainen. 
    

Perustelut: Harjoittelu ja kilpailut radalla täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset, kun 
järjestäjä muilta osin täyttää tällaiseen toimintaan ja tapahtumiin liittyvät 
turvallisuusmääräykset. Toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle 
tai muulle ympäristölle ja toimintaan on saatu maanomistajien luvat. 

   
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin  
 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

 

Ilmoitusasiat 
 
Tekn.ltk. § 7  Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri 
 
  Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy  
  – Testausseloste, talousvesitutkimus 
  – Aurajoen tarkkailututkimukset vuosiraportti 2015 
   
  Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
  – Raportti Rudus Oy:n Oripään Myllykylän ja Santamäen-Kiljavan maa-
  aineksen ottoalueiden pohjaveden tarkkailutuloksista 2016 
 
  Toimintaloman kaava-alueen hoito-osuuskunta 

  – Toimintaloman vedenottamon pohjaveden tarkkailu 
 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus 

– Lausunto koskien Varsinais-Suomen traktoriklubi ry:n 
ympäristölupahakemusta uuden moottoriradan perustamiseen Oripäänkankaan 
pohjavesialueelle, kiinteistö Pruukanperä (561–404-4-164) Oripää 

 
Ehdotus:  Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.  
 
Päätös:    Ehdotus hyväksyttiin 
 
Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

 

Myllylähteen vesialueen ruoppaaminen sekä valmistelulupa 
 
Tekn.ltk. § 8  Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri 

Oripään kunta hakee lupaa Oripään kunnassa sijaitsevan Myllylähteen 
kunnostamiselle ruoppaamalla. Myllylähde ja sen lähiympäristö on 
rehevöitynyt viimeisten 20 vuoden aikana. Rehevöityminen on paikoin niin 
runsasta, että alueen suojellut luontoarvot ovat jo osittain hävinneet ja ovat 
vaarassa hävitä kokonaan. Oripään kunta on yhdessä Myllykylän 
kyläyhdistyksen kanssa käynnistänyt kunnostushankkeen, jonka 
tarkoituksena on estää luontoarvojen tuhoutuminen ja edistää niiden 
säilymistä myös tuleville sukupolville. 

 
Vesilain mukaisen hankkeen lupahakemus koskee Myllylähteen ruoppausta 
yhteisellä vesialueella 561–404-876-4 ja kiinteistöön 561–404-9-126 
kuuluvalla vesialueella sekä oikeutta ryhtyä hankkeen toteuttamista 
valmisteleviin toimenpiteisiin ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi 
tulemista. 

 
Hakemus koskee Myllylähteen ruoppausta kolmesta eri kohdasta: 

 

- Ruoppausalueen 1 pinta-ala on n.700 m2 ja ruopattavan massan määrä 210 

m3. 

Tämä massa läjitetään läjitysalueelle 1, jonka pinta-ala on 2 100 m2. 

- Ruoppausalueen 2 pinta-ala on 1 900 m2 ja ruopattavan massan määrä 570 

m3. 

Tämä massa läjitetään läjitysalueelle 2, jonka pinta-ala on 8 860 m2. 

- Ruoppausalueen 3 pinta-ala on 1 300 m2 ja ruopattavan massan määrä 390 

m3. 

Tämä massa läjitetään läjitysalueelle 2, jonka pinta-ala on 8 860 m2. 
 

Massojen läjitysalueita on kaksi. Läjitysalueelle 1 läjitetään 210 m3 ja 

läjitysalueelle 2 yhteensä 960 m3. Läjitysalue 1 sijaitsee kiinteistöllä 
Saarelainen II 561–404-9-126 ja läjitysalue 2 kiinteistöllä Kangasmylly alue 
561–404-878-2. 

 
Hanke aiheuttaa tilapäistä veden samentumista, joka on lyhytaikaista lähteen 
virtaamasta johtuen. Työt ajoitetaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa lintujen 
pesimiselle. Vesikasvillisuuden poisto on tarkoitus suorittaa loppukesästä tai 
alkusyksystä 2017. 

 
Vesilain mukaisen lupahakemuksen ohella kunnostushankkeessa raivataan 
alueelta puita ja pensaskasvustoa sekä poistetaan pahimmin rehevöityneiltä 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

 

alueilta vesikasvustoa. Lisäksi alueelle rakennetaan pieni lammashaka sekä 
pitkospuureitti luonnossa liikkujia varten. Olemassa olevaa patoa aiotaan 
korottaa vähitellen 10 cm:llä. Muusta kunnostustyöstä aiheutuu lyhytaikaista 
meluhaittaa lähiympäristöön. 

 
Hanketta koskevat työt aloitetaan loppuvuodesta 2016 puuston raivauksella, 
joka jatkuu myös vuonna 2017. Lammashaka ja luontopolku rakennetaan 
vuonna 2018. 

 
Hankkeen pääasiallisena toteuttajana toimii Myllykylän kyläyhdistys ry. 
yhdessä Oripään kunnan kanssa ja hanke rahoitetaan Leader-rahoituksella. 

   
   
Ehdotus:  Minna Mäkipää, tekninen sihteeri 
 
 Tekninen lautakunta Oripään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toteaa 

lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa asiasta. 
   
 
Päätös:    Ehdotus hyväksyttiin Ehdotus hyväksyttiin 
 
Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

 

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 kallio-

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

 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
 
______________________________________________ 

 
 
Khall  151 §/12.12.2016 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvio-

ehdotuksen 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. 
________________________________________________ 
 

Tekn.ltk. § 9  Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
 

Hanketta varten tulee tehdä yleissuunnitelma, joka pitää olla liitteenä 
aluehallintovirastoon tehtävän vesilupahakemuksen liitteenä. 
Alueen maaperä- ja pohjavesiselvitys tehtiin FM Esa Kallion johdolla. 
Nyttemmin Kallio on siirtynyt Sito Oy:n palvelukseen. Sito Oy on tehnyt 
tarjouksen suunnitelman teosta. Tarjous liitteenä. 

 

Ehdotus: Lautakunta hyväksyy Sito Oy:n tarjouksen yleissuunnitelman teosta. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 
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Irtisanoutuminen 
 
Tekn.ltk. § 10 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 
 

Laila Mäkinen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen 
    
    
Ehdotus: Lautakunta hyväksyy Laila Mäkisen irtisanoutumisen 31.5.2017 alkaen  
 

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


