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Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Kalevi Mäntysaari 

puheenjohtaja                

 

 

Minna Mäkipää          

pöytäkirjanpitäjä            

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 9.3.2017 

   

 

  

Antti Nuutila 

             

            

 

     

Taru Ojanperä 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

Oripäässä 17.3.2017 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

  Minna Mäkipää          

    

 

   

Läsnä 

Mäntysaari Kalevi,    pj     

Kankare Tarmo, vpj  

Hörkkö Pirjo 

Koski Eija                              

Lintumaa Anne                                                               

Mikkola Asmo                                                                     

Nuutila Antti     

Ojanperä Taru 

Mikko Kivilä varajäsen 

  

                                                                     

      

Paju Pekka,       esittelijä,       

Rouhiainen Hannele  khall. pj  

Paju Tuire                khall. ed                                    

Mäkipää Minna     pöytäkirjanpitäjä   

Kuusela Lasse, asiantuntija poistui klo 18.55  

Reini Tarja, asiantuntija  poistui klo 18.55 



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä  

   

Tekninen lautakunta 8.3.2017  16  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokous alkaa klo 17.00 siivoustyöntekijöiden 

haastattelulla 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 
Tekn.ltk. § 11 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. § 12 

 

Ehdotus:  Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi vuorossa olevat. 

Tarkastusvuorossa ovat Anne Lintumaa ja Asmo Mikkola. 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Nuutila ja Taru Ojanperä
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Siivoustyöntekijöiden valinta 

 

Tekn.ltk. § 13 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

 

Avoinna olevista siivoustyöntekijöiden toimista on ollut ilmoitukset TE-

toimiston avoimien työpaikkojen ilmoituksissa samoin ilmoitus on ollut 

kunnan kotisivuilla. Myös Loimaan Lehdessä ja Auramaan viikkolehdessä on 

ollut maininnat avoimista paikoista muun ilmoituksen yhteydessä. Hakuajan 

päättymisen mennessä hakemuksia tuli 11 kpl. Haastatteluun on kutsuttu 5 

hakijaa. 

    

    

Ehdotus: Lautakunta haastattelee haastatteluun kutsutut hakijat ja valitsee henkilöt 

avoinna oleviin toimiin. 

 

Asian käsittely: Haastattelun ja asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki seuraavan 

päätösesityksen:  

Marjatta Heikkinen valitaan koululle ja Riina Kankare virastotalolle. 

   Eija Koski ehdotti että Tiina Niemi valitaan koululle. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, 

joten asiasta on toimitettava äänestys, joka toimitetaan suljettuna 

lippuäänestyksenä. 

Äänestyksessä Heikkinen sai 4 ääntä ja Niemi 4 ääntä, tasatuloksen johdosta 

puheenjohtaja totesi, että tulee suorittaa arvonta. Arvonnan tuloksena valituksi 

tuli Niemi.  

Esittelijä täydensi ehdotustaan siten että valittujen työsuhde on määräaikainen. 

 Määräajan pituus on yksi vuosi. 

 

Päätös:  Avoimiin siivoustyöntekijöiden toimiin valittiin Tiina Niemi ja Riina Kankare. 

Tiina Niemen pääasiallisena työpaikkana on koulu ja Riina Kankareen 

kunnanviraston kiinteistö. 

Molemmat työsuhteet ovat määräaikaisia, määräaika yksi vuosi. 

 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Maa-aineslupa, hakemus luvan jatkamiseksi 
 

Tekn.ltk. § 14  Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

   
  Hakija    Rudus Oy    

    Pronssitie 1 

    00441 Helsinki 

 

  Kiinteistön omistaja Rudus Oy 

   

  Suunnittelija  FCG Finnish Consulting Group OY 

 

Ottamisalueen sijainti Oripään kunta Oripään kylä Santamäki Rn:o 8:48 

ja Soranummi II R:no 8:59 

 

  Tiedot ottamisalueesta 

  -pinta-ala  13,49 ha 

  -pohjavedenkorkeus 79,31 

  -suunniteltu pohjataso   +84,0 –  +86,0 

  -ottamissyvyys keskim.8,5 m 

 

  Toimenpide  soran ja hiekan otto 

   

  Ottamismäärä 461 200 m3 

 
  Ottamisaika  4 vuotta  

 

  Jälkikäyttö  metsätalous 

 

Haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva 

päätös on saanut lainvoiman. 

   

Ottamisalue sijaitsee Huovintien itäpuolella noin 2.5 km etäisyydellä Oripään 

keskustasta. Suunnittelualue on nykyisin soranottoaluetta rajoittuen lännessä 

Norsitiehen, pohjoispuolella vapaa-ajankeskuksen alueeseen, itäpuolella 

metsä- ja suoalueisiin ja etelässä maa-ainesten ottoalueisiin. 

Ottamisalue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella Pihlavan vedenottamon suoja-

alueella.  

Suunnittelualue on nykyisin puutonta soranottoaluetta, jonka 

maanpinnankorkeudet vaihtelevat välillä +84 - +100. 

Toiminnan loppuun saattamiseksi toiminnalle haetaan 4 vuoden jatkoaikaa. 

Alueen puusto ja pintamaat on pääosin poistettu ottamistoiminnan alussa.  

Maakuntakaavassa on seuraavat kaavamerkinnät. 

Maa ja metsätalousvaltainen alue 

Pohjavesialue 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Hakemuksen vireille tulo ja lausunnot: 

 

Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu Oripään kunnan virallisella 

ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella ja hankkeen rajanaapureita on 

kuultu. Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. 

 

 

Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää Rudus Oy:lle luvan maa-ainesten ottamiseen 

tiloilta Santamäki Rn:o 8:48, kiinteistötunnus 561–404-8-48 ja Soranummi II 

Rn:o 8:59, kiinteistötunnus 561–404-8-59 hakemuksen ja päivitetyn 

ottamissuunnitelman mukaan entisin lupaehdoin seuraavin ehdoin ja 

poikkeuksin: 

 

1. Ottamisaika on neljä vuotta. 

2. Hakijalle myönnetään lupa aloittaa maa-aineksen ottaminen ennen kuin 

lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.  

3. Hakijan on asetettava hyväksyttävä 80 000 €:n vakuus, jonka tulee olla 

voimassa 13 kuukautta lupa-ajan päättymisen jälkeen 

 

 

Ottamissuunnitelman tarkastusmaksu 5273,20 €. 

Lupapäätös ennen lainvoimaisuutta      200,00 € 

Vakuuden hyväksymispäätös                200,00 € 

 

  Perustelut 

Lupahakemuksesta on esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma eikä 

ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 3§:n säädettyjen rajoitusten kanssa, 

kun maa-ainesten ottamisessa noudatetaan ottamissuunnitelmaa ja annettuja 

lupamääräyksiä. Kyseessä on aikaisemman luvan mukaisen toiminnan 

loppuunsaattaminen. 

Toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulaissa esitettyjä haitallisia 

vaikutuksia. 

  

  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 

     

   

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Toimintakertomus 

 
Tekn.ltk. § 15 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

 

   

Ehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2016 teknisen toimen 

  tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 

 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Turun hallinto-oikeuden päätös 

    

Tekn.ltk. § 16   Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

 Oripään kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 18.8.2015 velvoittanut 

poistamaan osoitteessa Salamäentie 203 sijaitsevalta kiinteistöltä tuhoutuneen 

rakennuksen jäänteet. Velvoite oli määrätty toteutettavaksi 31.10.2015 

mennessä ja sen tehostamiseksi oli asetettu uhkasakko, jonka kiinteä peruserä 

oli 3000 € ja lisäerä 3000 € jokaiselta määräajan jälkeiseltä kuukaudelta. 

 Lautakunta tuomitsi uhkasakon 3000 € peruserän ja kaksi 3000 € lisäosaa 

maksettavaksi, koska päävelvoitetta ei noudatettu. Lautakunnan 

lainvoimaisesta päätöksestä valitettiin ja hallinto-oikeus on antanut asiasta 

päätöksensä. 

 Hallinto-oikeus valituksen enemmälti hyläten alentaa tuomitun uhkasakon 

perusosan määrän 1500 euroon ja kummankin lisäerän määrän 1500 euroon.  

 Päätökseen liittyy hallinto-oikeuden esittelijän eriävä mielipide, jossa 

esitetään, että hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

 

Ehdotus: Lautakunta päättää tyytyä hallinto-oikeuden päätökseen ja merkitsee sen 

tietoonsa saatetuksi. 

   

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin  

 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ilmoitusasiat 
 

Tekn.ltk. § 17 Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri 

 

  Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy  
  – testausseloste, talousvesitutkimus 

  – Aurajoen tarkkailututkimus helmikuu 2017 

   

  Super Asfaltti Oy 
  – Murskaus- ja louhintailmoitus 

 

  Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 

  – Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta 

 

  Varsinais-Suomen ELY-keskus 

  – Aloite toiminnan lopettamista koskevien määräysten antamiseksi ja 

  ympäristöluvan rauettamiseksi, Oripään kunnan jätevedenpuhdistamo, Oripään 

  kunta 

 

  – Sopimus hiihtolatujen hoidosta 

 

Ehdotus:  Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.  

 

Päätös:    Ehdotus hyväksyttiin 

 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 

 
  

 


