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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

TEKLA 50 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus:   
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n 
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asi-
oiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. 
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille 
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä 
sijaansa. 
 
Ypäjän teknisen lautakunnan päätöksen 2.8.2017 28 § mukaan teknisen 
lautakunnan kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ja pj:lle 
lisäksi kirjepostina, ellei erityisistä syistä muuta johdu, kokousta edeltävä-
nä perjantaina.  
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läs-
näolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille ja 
läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 31.8.2018. 

  
Valmistelija:  
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 51 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat 

 
Selostus: Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävä-
nä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen 
nähtävänä pidosta. 
 
Teknisen lautakunnan 2.8.2017 28 § päätöksen mukaan teknisen lauta-
kunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n 
mukaisesti kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat ja 
pöytäkirjat kokousta seuraavan viikon torstaina klo 12.00 alkaen.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 17 § mukaan toimielimen pöytäkirja tar-
kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 

  
Valmistelija:  
  
Päätösehdotus: Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat 

samalla ääntenlaskijoina. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina 13.9.2018 
klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palve-
lupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
torstaina 20.9.2018, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Nieminen ja Heikki Levomäki. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 52 § Käsittelyjärjestys 

 
Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päät-
tää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut-
sussa. 

  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 53 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus Asiakirjat: 

− Maanmittauslaitos, kutsu lohkominen 6.6.2018 

− Jareks Oy, alueen käyttölupasopimus 13.6.2018 

− Westas Group Oy, hankintasopimus 13.6.2018 

− Loimaan Isännöinti Oy, tiedotus Asunto Oy Ypäjän Sepäntupa 

− As Oy Ypäjä Soininmäki, toiminnantarkastuskertomus 

− As Oy Ypäjän Soininmäki, Isännöintisopimus 

− As Oy Ypäjän Soininmäki, kokouskutsu 

− As Oy Ypäjän Papalinrinne, toiminnantarkastuskertomus 

− As Oy Ypäjän Papalinrinne, kokouskutsu 

− As Oy Tolminrivi, kokouskutsu 

− As Oy Kurjenlento, kokouskutsu 

− Ara, päätös perusparannussuunnitelman ja kustannusten hyväksy-
minen, Ypäjän palvelukeskus, Vanhustentalo Rauhalantie 1C ja D 

− Ara, Avustuspäätös Vanhustentalo Rauhalantie 1 C ja D 14.6.2018 

− Ara, Avustuspäätös Vanhustentalo Rauhalantie 1 C ja D 18.6.2018 

− Tanilanlammin suojelu Ry, pöytäkirja vuosikokous 2018 

− Ypäjän kunta kunnanhallitus, KV 14.6.2018 §22 liite 9 

− Tanilanlammin suojely Ry, Muistio rantakiinteistöjen omistajien ko-
kous 

− FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, pöytäkirja Ypäjä-Loimaa välisen 
siirtoviemäriosuuden pumppaamot ja vesijohdon paineenkorotus-
asema 12.7.2018 

− Aluehallintovirasto, Tarkastuskertomus, työsuojelutarkastuksen tar-
kastuskertomus 28.6.2018 

− Forssan Seudun Hyvinvointi Ky, Tarkastuskertomus Ypäjänkylän 
uimaranta 13.6.2018, Piilikankaan uimala 13.6.2018, Caissaniemen 
uimarata 13.6.2018, Murskan uimala 13.6.2018 

− Maanmittauslaitos, kutsu maanmittaustoimitus voimansiirtoalueen 
lunastus 2015-499505 

− Maanmittauslaitos, pöytäkirja lohkominen 2018-577838 

− Maanmittauslaitos, kutsu maanmittaustoimitus 2018-581678 

− Maanmittauslaitos. kutsu maanmittaustoimitus 2018-580343 

− KVVY tutkimus Oy, testausseloste uimavesi Ypäjänkylä 20.7.2018, 
Uimavesi Piilikangas 20.7.2018, uimavesi murska 20.7.2018, uima-
vesi Caissaniemi 20.7.2018, uimavesi Murska 16.8.2018, uimavesi 
Caissaniemi 16.8.2018, uimavesi Ypäjänkylä 16.8.2018, uimavesi 
Piilikangas 16.8.2018 

− ELY, päätös kielteinen päätös maantien 10 ja 213 varrelle sijoitetta-
vasta tienvarsimainoksesta 27.8.2018 

− Ypäjän kunta, sopimus Ypäjän kunnan mainostaulun sijoittamisesta 
Raunola tilalle 31.7.2018 

− Ypäjän kunta, Sopimus puiden lunastuskorvauksesta 1.8.2018 

− ELY, Vastaus ruoppausilmoituksesta, Loimijoki, Ypäjä 27.8.2018 

− RT, Työmaakokouksen pöytäkirja RT80310, Työmaakokouksen pöy-
täkirja RT 80310, Työmaakokouksen pöytäkirja RT 80310 

  
Valmistelija: Riina Vuorinen, toimistosihteeri 050 414 2521 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

tarvittavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 54 § Viranhaltijapäätökset 

 
Selostus: Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltä-

väksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. 
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lau-
takunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan 
ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 

 
Lautakunnan kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä teknisen johtajan ja 
toimistosihteerin päätöspöytäkirjat. 

 
 

  
Valmistelija  
  
Teklan pj:n pää-
tösehdotus: 

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan pää-
tökset 44 – 80, 1.7 - 1.11 ja päätös ammattialalisästä sekä toimistosihtee-
rin päätökset 17 – 24 ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta lautakunnan 
käsiteltäväksi 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 55 § Metsähakkuut 

 
Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Vuoden 2018 ja 2019 metsähakkuista on pyydetty tarjoukset kuudelta 

metsäyhtiöltä, lisäksi tarjouspyyntö on julkaistu kunnan www-sivuilla ja 
ilmoitustaululla, liite 12. Hakkuusuunnitelma, johon tarjouspyyntö perus-
tuu, on tehty Hirsikankaan tilan metsähoitosuunnitelman mukaan hakkuun 
tarpeessa oleville kuvioille. Hakkuukertymä on kokonaisuudessaan noin 
1350 k-m3. ja hakkuukuvioiden pinta-ala on yhteensä noin 12,3 ha. Uudis-
tushakkuuta on noin 3,6 ha ja harvennushakkuuta 8,7 ha. Hakkuuaika on 
kaksi vuotta. Hakkuusopimusta tehtäessä otetaan huomioon hakkuualu-
een läheisyydessä oleva hiihto- ja ulkoilureitti Talastuvalle ja Kolin kodalle.  
 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Metsäliiton tekemän hakkuutar-

jouksen, joka on vertailun perusteella hinnaltaan paras. 
Tarjousten vertailu on pöytäkirjan liitteenä, liite 12 b. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 56 § Rauhalantie 1 c ja d vanhustentalojen peruskorjaus 

 
Selostus: Rauhalantie 1 c ja d vanhustentalojen peruskorjaus on käynnistynyt talo 

d:n osalta. Tarvittavat purkutyöt on tehty, vesikatto ja ulkoseinien korjaus-
työt ovat käynnissä. Pohjaviemäreiden muutostöiden yhteydessä havait-
tiin, että joistakin pohjaviemäreiden muhviliitoksia puuttuu muhvitiivisteet. 
Viemäreiden kuvauksen perusteella ei saanut varmuutta mistä liitoksista 
mahdollisesti tiivisteet puuttuvat. Pohjaviemäreiden uusimisisesta pyydet-
tiin urakoitsijoilta tarjoukset. Vaihtoehtoisena korjaustapana oli pohja-
viemäreiden sukitus. Saatujen tarjousten perusteella on päädytty pohja-
viemäreiden sukitukseen jonka kustannukset d-talon osalta ovat 20 000 €, 
sukituksen lisäksi uusitaan pesuhuoneiden viemärit, viemäröintipisteiden 
sijainti muutosten yhteydessä. 
Rivitalojen sisäänkäyntisivun terassille rakennetaan kulkuluiska ja kaiteet, 
joita ei tarjouspyyntövaiheen suunnitelmissa ole huomioitu, luiska tarvitaan 
esteettömän asumisen vaatimusten johdosta. Luiskan, kaiteiden ja teras-
sin sulanapitokaapeloinnin muutosten kustannusvaikutus on noin. 6 000 € 
/talo.  

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee Rauhalantie 1 c ja d vanhustentalojen kor-

jaussuunnitelmien tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi, hyväksyy teh-
dyt muutokset ja niiden kustannusvaikutukset. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 57 § Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen ja Loimaan Vesi- liikelaitoksen yh-

teistyövaihtoehtojen selvitys 
 

Selostus: Loimaan Vesi- liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteis-
työ on viime vuosina lisääntynyt. Loimaan Vesi- liikelaitoksen kanssa on 
tehty sopimus jätevesinen johtamisesta ja puhdistamisesta Loimaan-
veden jätevedenpuhdistamolla. Yhdistetty vesijohtoverkostot rakentamalla 
johtoyhteys Loimaan runkovesijohtoverkostosta Ypäjän taajaman vesijoh-
toverkostoon sekä Loimaan Kauhanojalta – Ypäjänkylään. Ypäjä – Loimaa 
siirtoviemärin pumppaamot ja vesijohtoverkoston paineenkorotusasema 
on kytketty Loimaan Vesi- liikelaitoksen kaukovalvonta järjestelmään. 
Neuvotteluissa on todettu tarpeen käynnistää selvitys Loimaan Vesi-
liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehtojen 
selvityksestä.  Loimaan Vesi- liikelaitos on pyytänyt Ramboll Finland Oy.n 
tarjouksen ko. selvityksen tekemisestä, liite 13.  

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Ramboll Finland Oy:n 

tarjouksen ja käynnistää Loimaan Vesi-liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan 
vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehtojen selvitys työn. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 58 § Korvaushakemus eläinten uittopaikan kunnostuskustannuksiin 

 
Selostus: Miia Kuhanen, Viva La C Oy on esittänyt korvaushakemuksen Ypäjän 

kunnalle Loimijoen ranta-alueella olevan eläinten uittopaikan kunnostus-
kustannuksista. Kunnostettu uittopaikka sijaitsee Poukkasillan läheisyy-
dessä, Suomen valtion omistamalla, Ypäjän kartano nimisellä kiinteistöllä 
981-401-6-0, kiinteistöä hallinnoi Metsähallitus.  
 
Rantaa on aiemmin Miia Kuhasen ilmoituksen mukaan käytetty mm. he-
vosten uittamiseen, mutta viimeiseen 5-10 vuoteen se on ollut lähes käyt-
tämättä ja humustunut/kasvanut täysin umpeen. Eli siitä oli mahdoton uit-
taa niin hevosia kuin koiriakaan.  Kuhanen kysynyt maanomistajan luvan 
rannan kunnostukseen omakustanteisesti ja ranta on laitettu kuntoon yksi-
tyisen, Ypäjäläisen yrityksen kustannuksella. Tarkoituksena on, että se on 
käytettävissä sekä koirien että hevosten uittopaikkana yleisesti ja Kuhasen 
ilmoituksen mukaan uittopaikka on ollut ahkerassa käytössä koko kesän.  
 
Ennen eläinten uittopaikan kunnostustöitä Miia Kuhanen on tiedustellut 
osallistuisiko Ypäjän kunta hankkeen kustannuksiin. Ypäjän kunta ei ole 
lupautunut osallistumaan eläinten uittopaikan kunnostuskustannuksiin. 
Perusteluna on ollut se, että ranta-alue ei ole kunnan omistuksessa ja kun-
ta on jo aikaisemmin investoinut lähialueeseen mm. rakennuttamalla 
Poukkasillan, uittopaikan viereisen laiturin, Ypäjän kunta hoitaa sillan ja 
laiturin kunnossapidon sekä sillan valaistuksen.      
 
Miia Kuhanen on perustellut jätettyä korvaushakemusta sillä, että aiemmin 
kunta ei kyseistä rantaa mainostanut mitenkään, mutta n. 2 viikkoa kun-
nostuksen jälkeen ilmestyi siitä ilmoitus kunnan internet-sivuille. Tämä 
Kuhasen mielestä aiheuttaa ristiriitaa sen suhteen, että kunta tässä ratsas-
taa yksityisen yrittäjän panostuksella. Kuhanen esittää tekniselle lautakun-
nalle, että Ypäjän kunta osallistuisi uittopaikan rannan kunnostuksen kus-
tannuksiin 700 euron suuruisella summalla, joka lähes vastaa summaa, 
jonka Viva La C Oy on maksanut paikalliselle urakoitsijalle uittopaikan 
kunnostuksesta. Liite 14.  
 
 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta tekee päätöksen asiasta. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Tekninen lautakunta päätti, että Miia Kuhasen/ Viva La C Oy:n korvausha-

kemuksen perusteella Ypäjän kunta maksaa eläinten uittopaikan kunnos-
tuksen kustannuksista liitelaskusta ilmenevän kalliomurskeen kustannuk-
set 356 €+ alv 24 %.   
Maksun ehtona on, että korvauksen hakija toimittaa Ypäjän kunnalle jäl-
jennöksen sopimuksesta, jossa maanomistaja antaa suostumuksen eläin-
ten uittopaikan kunnostamisesta Loimijoen rannalle ja eläinten uittopaikas-
ta voidaan tiedottaa Ypäjän kunnan tiedotteissa. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 59 § Kurjenmäen risteysalueiden liikennejärjestelyt 

 
Selostus: Annantien varrella oleva asukas, Petri Jalo on tehnyt aloitteen Annantiestä 

risteävien katujen varustamisesta kolmioilla, väistämisvelvollisuus risteyk-
sessä. Nykyisin Annantien risteyksissä ei ole kolmioita, jolloin oikealta tu-
levalla on etuajo-oikeus. Tällä järjestelyllä on pyritty hillitsemään kaavatei-
den ajonopeutta. Aloitteen tekijä perustellee aloitetta sillä, että se selkeyt-
täisi nykytilannetta, koska osa tielläliikkujista saattaa olettaa risteävien 
kaavateiden olevan tonttiliittymiä.  
 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Annantieltä ja Toltintieltä risteäviin ka-

tuihin asennetaan kolmiot, väistämisvelvollisuus risteyksessä. Lisäksi kol-
mio asennetaan Ojatien risteykseen. 
Risteysalueilta poistetaan mahdollisesti näkemäesteinä olevat puut ja 
pensaat.   

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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TEKLA 60 § Muut asiat 
 

Selostus: Verkostoveden laatu 
 
Tekninen lautakunta keskusteli etenkin Palikkalan alueella ilmenneistä 
vesijohtoveden laatuun liittyvistä valituksista. Todettiin, että verkostove-
destä on otettu vesinäytteet myös Palikkalan alueen kulutuspisteistä ja 
tutkimustulosten perusteella vesi täyttää verkostovedelle asetetut laatu-
vaatimukset.  Vesijohtoverkostosta voi kuitenkin irrota mangaani ja rauta-
sakkaa painevaihtelun johdosta joka tällöin aiheuttaa tilapäisiä, maku ja 
värimuutoksia verkostoveteen.  
Verkostoveden laatuun liittyvät ongelmat pitäisi poistua tai ainakin vähen-
tyä, kun Kirkonkylän ja Isoniityn vedenottamoiden saneeraustyöt valmistu-
vat.  
 
Liikennealueiden näkemäesteet 
 
Todettiin liikenneväylien risteysalueilla olevan runsaasti vesakkoa näke-
mäesteinä. Raivattavaa pajukkoa ja vesakkoa on mm. Hyrsynkulmantien 
ja 10-tien risteysalueilla, Ypäjänkylässä Onkijoenperäntien, Humppilantien 
ja Ypäjänkyläntien risteysalueilla. 
Asiasta on tiedotettu aikaisemmin ja tiedotetaan uudestaan Varsinais-
Suomen ja Uudenmaan Ely keskuksia ja pyydetään ryhtymään pikaisiin 
toimenpiteisiin näkemäesteiden poistamiseksi.   
 
Kunnan kaavateillä todettiin näkemäesteitä olevan mm. Rauhalantiellä 
sekä Eveliinan polulla. Kaavateiden risteysalueet tarkistetaan ja näkemä-
esteet poistetaan. 
 

  
Valmistelija:  
  
Päätösehdotus:   
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Muina asioina esille tulleet asiat merkittiin tiedoksi ja ryhdytään tarvittaviin 

korjaaviin toimenpiteisiin. 
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 Kieltojen perusteet 
 
 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
Pykälät:50,51,52,53,54,56,60 
  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 55,57,58,59 
  
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
oikaisuvaatimusohjeet  
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika      
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
Ypäjän tekninen lautakunta 
Perttulantie 20 
32100 YPÄJÄ 
kunta@ypaja.fi 

 
Pykälät:  55,57,58,59 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§). 
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tieto-
verkossa (KuntaL 140§). Näin ollen päätösten katsotaan yleisesti tulleen tietoon 20.9.2018, jos-
ta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 
  
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
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