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Valmistelija/
lisätietoja antaa:

Teknisen lautakunnan investointiosan käyttösuunnitelman
muutoksien hyväksyminen.
Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400
Valtuuston hyväksymän talousarviokirjan investointiosassa
määrärahat ovat sitovia kustannuspaikkatasolla.
Kustannuspaikkatason alapuolella esitetyt yksityiskohtaisemmat
erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia
käyttösuunnitelmia.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 8.12.2020 § 100 hyväksynyt
alustavan käyttösuunnitelman vuoden 2021 investointiosalle.
Investointiosan hankkeiden tarkemman suunnittelun ja valmistelun
edettyä sekä muiden talousarvion 2021 ulkopuolelta tulleiden
hankkeiden johdosta käyttösuunnitelmaa on syytä päivittää.
Saaren pallokentän pohjatöitä esitetään poistettavaksi
käyttösuunnitelmasta. Vuonna 2012 laaditut suunnitelmat ovat
vanhentuneet rakenteellisen ratkaisun osalta siten, että VarsinaisSuomen ELY-keskus ei suosittele rakentamaan vedenottoon
käytettävillä pohjavesialueilla kumirouhepintaisia kenttiä ilman
lähiaikoina voimaan tulevien ohjeiden mukaisia suojausrakenteita.
Suojausrakenteiden toteuttaminen sekä kentän uudelleen
suunnittelu ostopalveluna nostaisi huomattavasti hankkeen
kustannusarviota, joten pallokenttää esitetään poistettavaksi
käyttösuunnitelmasta.
Kaupungin vuoden 2021 talousarvion hyväksynnän jälkeen
Varsinais-Suomen ELY-keskus sai valtion jakovaroista 500 000 €
rahoituksen Alvar Aallontien ja Kaaritien kiertoliittymän
rakentamiseksi. Paimion kaupungin tekninen toimi on laadituttanut
vuonna 2012 parantamissuunnitelman kiertoliittymän rakentamiseksi
sekä kiertoliittymän keskustan ympäristösuunnitelman erillisenä
työnä. Suunnitelmat ovat vanhentuneet niin teknisesti kuin
suunnitellun korkeus- ja koordinaattijärjestelmän osalta. Hankkeen
toteutuksen kannalta päivitys on ollut välttämätöntä ja se on, oman
suunnitteluresurssin puuttuessa, tehty ostopalveluna. Myöskään
kiertoliittymän keskustan ympäristösuunnitelma, Paimion Aallot, ei
sisälly ELY-keskuksen rahoitukseen tai toteutukseen. Alvar Aallon
tien ja Kaaritien kiertoliittymän suunnitelmien päivitystä sekä
liittymän keskiosan rakentamista esitetään lisättäväksi
käyttösuunnitelmaan.
Saaren pallokentän poistuessa käyttösuunnitelmasta esitetään
muutosta Jokipuiston skeittialueeseen sekä lisättäväksi Vistan
koulun kentän saneerausta. Jokipuiston skeittialueen muutosta

esitetään tarkemmassa rakennussuunnitelussa selvinneiden
heikkojen pohjaolosuhteiden tuomien kustannusmuutoksien takia.
Vistan koulun kentän saneerausta esitetään lisättäväksi, koska se
olisi pois tulevien vuosien investointipaineesta Vistan koulun kentän
ollessa investointisuunnitelmassa vuodella 2025. Hanke sisältäisi
pintarakenteen kunnostuksen sekä mahdollisesti
tekonurmipinnoitteen, jonka toteuttaminen olisi mahdollista erikseen
hyväksyttävän ja ulkoisen yhteistyökumppanin kanssa laadittavan
vuokrasopimuksen turvin.
Muutokset on esitetty liitteenä olevassa päivitetyssä
käyttösuunnitelmassa. Käyttösuunnitelman muutoksilla ei ole
vaikutusta teknisen lautakunnan investointiosan määrärahoihin.
Esittelijä:

Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen päivitetyn
käyttösuunnitelman. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän
pykälän osalta.
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti
päätösehdotustaan seuraavasti:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen päivitetyn
käyttösuunnitelman seuraavin muutoksin:
- Vistan koulun kenttän saneerausta ei lisätä käyttösuunnitelmaan
- Jokipuiston alueen skeittialueeseen varataan 90 000€
- Alvar Aallon tien kiertoliittymään varataan 40 000€.
- Saaren alueen pallokentään varataan 110 000€.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

