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Posa/vanhuspalvelut 8.2.2019 ~ PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

KARVIAN KUNNANHALLITUS

ASIA: VIRKISTYSTYÖNTEKUÖIDEN PALKKAAMINEN VANHUSPALVELUIHIN

Arvoisa kunnanhallitus

Karvian kunta on vuosittain myöntänyt PoSalle mahdollisuuden palkata 17vuotta täyttäneitä karvialaisia kesätyöntekijöitä vanhusten virkistystoimintaa
varten Karvian vanhuspalveluihin.

Työntekijöitä on palkattu 2 aina kuukauden ajaksi kerrallaan touko-elokuun
ajaksi, yhteensä 8 nuorta. Tehtävinä ovat olleet asukkaiden virkistys, ulkoilu,
lehden luku jne. Työntekijät voivat ulkoiluttaa myös kotihoidon asiakkaita.
Peruspalkka vuoden 2019 osalta olisi 959,74 euroa/kk, joka on tällä hetkellä
50% hoitoapulaisen palkasta. Työntekijät tekisivät vain päivätyötä arkipäivisin, joten vuorotyölisiä ei muodostuisi. Lisäksi palkkaan lasketaan sosiaaliku-

lut, jotka tämän hetken palkasta olisivat 233,12€/kk. Kustannukset olisivat
yhteensä 1192,86 €/kk yhtä työntekijää kohden.
Työaika normaali jaksotyöaika 38t45min/viikko.
PoSa voisi edellisvuoden tapaan suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja
palkanmaksun, ja kesän jälkeen laskuttaa palkkauksesta syntyneet kustannukset toteutuneen perusteella Karvian kunnalta.
Toivomme, että Karvian kunta suhtautuu edelleen myönteisesti virkistystyön-

tekijöiden palkkaukseen
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AnneVanhatalo
vanhuspalvelujohtaja/PoSa
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Aluehallintovirasto

Dnro

ESAVI/9514/2018

Etelä-Suomi
21.2.2019

Karvian kunta
karvia@karvia.fi

Viite
Mulliturve Oy, Saunametsännevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karvia

Lausuntopyyntö jakelussa mainitulta viranomaiselta

Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa viitekohdassa mainitusta hakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköistä
muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus aluehallintovirastoon
27.3.2019 mennessä. Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro

ESAVI/9514/2018.
Julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu
Asia voidaan ratkaista, vaikka lausuntoa ei anneta.

Lisätietoja antavat

Ympäristöylitarkastaja Ilona Joensuu, puh. 0295 016 358
Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508
sähköposti: etunimi. sukunimi(a)avi.fi

Jakelu
Kan/ian kunnanhallitus
Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Karvian kunnan ten/eydensuojeluviranomainen

ETELÄ-SUOMENALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPA VASTUUALUE | ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295 016 000 Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002 Birger Jääriin katu 15 Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi PL 150,13101 Hämeenlinna PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela

TIIVISTELMÄ

ESAVI/9514/2018 Saunametsännevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karvia
Mullitun/e Oy hakee ympäristölupaa jo toiminnassa olevalle noin 17 ha: n suuruiselle Saunametsännevan turvetuotantoalueelle Karvian kunnassa. Tuotantoalue sijaitsee noin 11 km keskustaajämästä koilliseen. Alueelta tuotetaan ympäristö-/kasvuturvetta vuosittain noin 500 m3/ha. Vuoteen
2043 mennessä alueelta nostetaan noin 198000 m3 turvetta. Vesienkäsittelyä sekä toiminnan
tarkkailua parannetaan. Alueen kuivatusvedet johdetaan sarkaoja-altaiden, päistepidättimien, virtauksenpidättimen kautta pintavalutuskentälle ja sieltä Mustajokeen. Tuotantovaiheessa bruttopäästöjen arvioidaan olevan yhteensä 486 kg/a kiintoainetta, 3,3 kg/a kokonaisfosforia ja 97 kg/a
kokonaistyppeä kemiallisen hapenkulutuksen ollessa noin 4,3 tonnia happea vuodessa. Uudet
vesiensuojeluratkaisut ovat parasta mahdollista käyttökelpoista ja taloudellisesti kohtuullisin kustannuksin saatavilla olevaa tekniikkaa. Toiminnan loppumisen jälkeen pintavalutuskenttä muokataan kosteikoksi ja alue tulee osin peltoviljelyyn ja metsitykseen.

~4 I,.

^t'

(-Koskiperä^; J^

7(is{i(ii'

iwvli^,&Lh

zf(i1'1

i-f" Nu^ttaneva

UJ

Järvimäkif;

-?N^"Karvia

' ; . II \\ l' "'•^ "

'r'Ä

^.

Musti kkasalöS.^
l ^bkinm/ärri^

kyä^ ^Ne"i?luoma |) \^_^;|äi°,L£ni

"ri' ^^tinmäen^ ^WTUNy^'^rt1

^^lankytä^,,
', VU^ i f^l
^7ulv"ul"Tf^74LC ^m^',. :'..lt} ^

r~~

feTRS.TMMIN2<X»]
N.UE SAUfUMETSAKNEVA
Kunta KARV1A
KiOTiftliMurtnyt 230-tO^-IMa
lAAtu/rtOy
Työmo 20.1105002

