SUJUVAA ARKEA
TOIMIVALLA INFRALLA
Tekniset ja ympäristöpalvelut & tekninen infra

UUDENKAUPUNGIN TEKNINEN INFRA

Tekninen infra on osa Uudenkaupungin teknisiä ja
ympäristöpalveluita. Vastaamme kaupungin hallitsemien
liikennealueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.
Oman osaamisemme lisäksi käytämme ulkopuolisia
ammattilaisia hankkeiden ja urakoiden suunnitteluun
ja toteuttamiseen.

VIHERALUEET JA
ULKOLIIKUNTAPAIKAT
Tekninen infra pitää kaupungin ulkoliikuntapaikat ja yleiset leikkipuistot kunnossa kaupungin vihertyön henkilöstön kanssa. Yhteistyössä pidämme puistot ja istutusalueet
siisteinä ja houkuttavina sekä suunnittelemme ja rakennamme uusia viheralueita.

Hyvin toimiva kunnallistekniikka vaatii eri alojen toimijoiden jatkuvaa yhteistyötä. Työskentelemme kaupungin
muiden tulosalueiden kanssa, jotta infra palvelisi alueen
asukkaita ja yrityksiä mahdollisimman hyvin.

RAKENTAMINEN JA
RAKENNUTTAMINEN

Tekninen toimi vastaa kaupungin hankkeiden rakennuttamisesta ja talonrakennustöistä. Vastaamme myös
omien kohteiden peruskorjauksista sekä keskustan
sydämen, kauppatorin, rakentamisesta ja ylläpidosta.
Toimivuuden lisäksi kiinnitämme huomiota turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.

KUNNOSSAPITOPALVELUT

Olemme mukana uusien katujen rakentamisessa suunnitteluvaiheesta alkaen. Hoidamme myös katuverkoston
asfaltointeja ja vastaamme teiden kunnossapitotoimenpiteistä, kuten täytöistä ja muista korjauksista. Vastaamme myös katu- ja liikennevalojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Harjaamme ja hiekoitamme katualueita
tarpeen ja säiden mukaan. Teknisen infran vastuulla on
oin sadan hehtaarin kokoinen tiealue. Talvikunnossapito
on yksi tärkeimpiä toimialueitamme. Käytössämme on
nykyaikainen auraus- ja hiekoituskalusto.

Unelmiesi pihakivetykset meiltä!
V-S PIHAKIVI OY • 040 503 3718
www.vspihakivi.fi

KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOVASTUUALUEET

Vastuualueemme lukuina:
104 km autotietä = 740 000 m² hoidettavaa tienpintaa
65 km kevyen liikenteen väyliä = 200 000 m² hoidettavaa tienpintaa

Uudenkaupungin
Autokoulu Ky
TRAKTORITYÖT
 Maansiirtotyöt
tehokkaalla kalustolla
 Talvikunnossapitotyöt
 Lavettikuljetukset

KAIVURITYÖT
 Kaikenlaiset
kaivuutyöt
 Rammerointityöt

Ota yhteyttä Olli Lehmusvaara
puh. 0443 844 435

Pitkän linjan perheyritys,
jonka toimialoihin
kuuluvat:
AUTOKOULU

TILAUSLIIKENNE

Ylinenkatu 17 A
puh. 02 8414 466
Tutustu
www.uudenkaupunginautokoulu.fi
uudenkaupungin.autokoulu@gmail.com

HUOLEHDI TARVITTAVISTA LUVISTA

Asemakaava-alueella ja muilla kaupungin yleisillä
alueilla tehtäviin töihin tarvitaan lupa.

Crusellinrannan uusi ilme

Sijoituslupa tulee hakea uusien rakenteiden, kuten
putkien ja johtojen, pysyvään sijoittamiseen kadulle
tai muille yleisille alueille. Maksuton sijoituslupa tulee
hakea jo ennen rakennus- tai kaivulupaa, ja se liitetään
kyseiseen lupahakemukseen.

Crusellinrantaan uusi ilme Vuonna 2021 alkavassa
mittavassa hankkeessa kunnostetaan Kaupunginlahden Sorvakonniemen puoleinen reuna. Reunarakenteet päivitetään, rantaan tehdään uusi uimapaikka
ja vanha kunnostetaan. Huoltotien uuden linjauksen ja
uusien polkujen lisäksi kunnostetaan kevyen liikenteen
väylä. Hanke on osa vuonna 2015 – 16 aloitettua
Kaupunginlahden kunnostushanketta, ja Crusellinranta on sen viimeinen vaihe.

Kaivulupa koskee yleisellä alueella tapahtuvaa kaivamistyötä. Lupa tulee hankkia ennen kaivutöiden alkamista ja vaatii myönnetyn sijoitusluvan.
Aitaamislupa tarvitaan, kun katu tai muu yleinen alue
joudutaan aitaamaan pois yleisestä käytöstä tilapäisesti
esim. keskustan puutalojen ulkopinnan maalaamisen
yhteydessä. Muita aitaamislupaa tarvitsevia töitä ovat
esimerkiksi purku- ja rakentamistyöt sekä erilaiset
kuormaukset ja nostot. Sijoitus-, kaivu- ja aitaamisluvat:
uusikaupunki.ﬁ/asuminen-ja-ymparisto/
kadut-ja-liikenne/sijoitus-ja-kaivuluvat
Tapahtumalupien hakemiseen vaikuttavat useat lait,
säännöt ja ohjeet. Pakollisia lupia ovat tapahtumapaikan
omistajan tai haltijan lupa sekä poliisille tehtävä ilmoitus
yleisötilaisuudesta. Tapahtuman koko ja sijainti määrittävät, minkälaisia muita lupia tapahtumalle tarvitaan.
Tapahtumaluvat: uusikaupunki.ﬁ/asuminen-jaymparisto/kadut-ja-liikenne/tapahtumaluvat
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JÄTEHUOLTOPALVELUT
Jätehuoltopalvelut vastaa Uudenkaupungin jätehuollon järjestämisestä. Viranomaistehtävien lisäksi vastuullemme
kuuluu kuljetusten kilpailuttaminen, jätteiden käsittelystä ja vastaanotosta sopiminen, vaarallisten ja pakkausjätteiden täydentävän keräyksen järjestäminen sekä jätehuollosta tiedottaminen. Lisäksi ylläpidämme Uudenkaupungin kierrätyskeskusta. Alueen jäteneuvonnasta vastaa Lassila & Tikanoja (L&T).
Lue lisää jätehuoltopalveluista: uusikaupunki.ﬁ/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuoltopalvelut

HULEVEDET
Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, joita voi kertyä suuriakin määriä erityisesti keväällä lumen sulaessa tai kovien
sateiden aikana. Kiinteistön omistajan vastuulla on hulevesien johtaminen oman tontin alueelta kunnalliseen hulevesiverkostoon ohjeistusten mukaisesti. Kaupunki vastaa
hulevesistä kaupungin omistamissa kiinteistöissä sekä
asemakaava-alueen tie-, katu- ja viheralueilla. Teknisen
infran vastuulla on myös hulevesien aiheuttamien tulvien
torjunta ja tulvavahinkojen ehkäisy.

Uudenkaupungin haja-asutusalueella siirryttiin kiinteistökohtaisiin jätteenkeräysjärjestelmiin vuoden 2020 alussa, kun yleiset sekajäteastiat
poistuivat.

ERILAISET

JÄTTEET

HYÖTYKÄYTTÖÖN ASIANTUNTIJAT APUNASI
Jätteiden lajittelu jo purkuvaiheessa tehostaa hyötykäyttöä
ja tuo selkeää säästöä jätekuorman kaatopaikkakustannuksiin.
Pulmatilanteissa otathan yhteyttä - palvelemme kaikissa jäteasioissa.

Palvelemme
kaikissa
jäteasioissa.

VASTAANOTETTAVAT JÄTEJAKEET
PURKU- JA RAKENNUSJÄTE
• Betoni- ja tiilijäte
• Sekalainen rakennusjäte
• Asbestijäte

TEOLLISUUDEN JÄTE
• Tuhkat, kuonat, sakat
• Prosessijäte
• Vaarallinen jäte

PILAANTUNUT MAA-AINES
Vastaanotamme myös
yksityishenkilöiden jätteitä.

Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus
Kaatopaikantie 1, 23500 Uusikaupunki
Aukioloajat: ma klo 8–15, ti-ke klo 8–16.30, to klo 10–18 ja pe klo 8–14
Puh. 050 385 9545

lt.fi

KIERTOTALOUDESTA TOTTA

YHTEYSTIEDOT
Tekniset ja ympäristöpalvelut / tekninen infra
PL 20
Välskärintie 2 C
23501 Uusikaupunki
www.uusikaupunki.ﬁ/asuminen-ja-ymparisto

Tekninen johtaja

Puistot ja ulkoliikuntapaikat

Jari Nikkari
050 430 7001

Juha Hukka, vihertyönjohtaja
050 573 3782

Työpäällikkö

Varikko

Mikko Jalonen
044 350 2281

Tommi Lehtonen, varikon esimies
02 8451 5340 tai 050 375 0112

Kiinteistöpäivystys
050 082 3745

Talvikunnossapitopäivystys

Lupapistepalvelusta

voit hakea rakentamiseen
liittyviä lupia sähköisesti ja
hoitaa niihin liittyvää viranomaisasiointia helposti.
lupapiste.ﬁ

040 648 6248

Kaivu- ja aitaamisluvat
Mikko Jalonen, työpäällikkö
044 350 2281

Sijoitus- ja tapahtumaluvat
Helena Lindström, suunnitteluinsinööri
050 520 4449

Jätehuoltopalvelut
Jari Nikkari, tekninen johtaja
050 430 7001

Metsät ja puistot

Lataa
ilmainen
Mobiilikunta®sovellus!

Sovelluksen kautta saat kunnan
häiriötiedotteet sekä poliisin lähettämät, aluetta koskevat tiedotteet kätevästi puhelimeesi. Sovelluksen kautta
on myös helppo ilmoittaa kunnallistekniikan vikatilanteista.
mobiilikunta.ﬁ/lataa.php

Varmistamme
häiriöttömän arjen!
KULJETAMME JA
MURSKAAMME
KIVIAINEKSIA
AMMATTITAIDOLLA

www.sorajakallioheinonen.fi
Ota yhteyttä 040 022 1497

Sähkö-, tietoliikenne- ja
automaatioalan moniosaaja!
Asiakaspalvelu (02) 8800 880

• www.jssuomi.fi

Saija Peltola, kaupunginpuutarhuri
050 053 8612

