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Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus:
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden 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 edeltävänä perjantaina.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille ja
läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 14.12.2018.
Valmistelija:
Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin
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TEKLA 84 §
Selostus:
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s. 43
9/2018

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat
Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen
nähtävänä pidosta.
Teknisen lautakunnan 2.8.2017 28 § päätöksen mukaan teknisen lautakunnan 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 tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Valmistelija:
Päätösehdotus:

Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat
samalla ääntenlaskijoina.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina
27.12.2018 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon torstaina 3.1.2018, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Levomäki ja Hannu Paija.
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Käsittelyjärjestys

Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Saapuneet asiakirjat

Selostus

Asiakirjat:
− Hämeen TE toimisto, palkkatukipäätös 28.11.2018
− Geotieto Finland, ilmoitus malminetsintäkorvauksesta, 23.11.2018
− MML lohkomispöytäkirja toimituksesta 2018-592428
− FSHKY,
tarkastuspöytäkirja
vesihuoltolaitoksen
toiminnasta
30.11.2018
− LKV Järvinen/Ypäjän kunta, As Oy Ypäjän Papalinrinteen, As Oy
Ypäjän Soininmäen ja As Oy Ypäjän Helorinteen huoneistojen myyntitoimeksianto sopimukset.

Valmistelija:

Jouko Käkönen, tekninen johtaja 0500-801 914

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne
tarvittavilta osiltaan toimeksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätökset
Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle 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- Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan päätösehdotus:
tökset 102 – 113 sekä toimistosihteerin päätökset 32 – 36 ja päättää, ettei
ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi
Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistus 1.1.2019 alkaen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Vesihuoltolaitoksen merkittävät investoinnit vesihuollon toimintavarmuuden parantamiseksi ja jätevesihuollon tehostamiseksi sekä verkoston laajentaminen haja-asutusalueelle ovat lisänneet vesihuoltolaitoksen käyttökustannuksia. Nykyiset taksat eivät kata kaikkia vesihuoltolaitoksen käyttöja pääomakustannuksia. Vuoden 2019 talousarviossa on arvioitu vesihuoltolaitoksen jäävän alijäämäiseksi 69 100 €.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Vesihuoltolaitoksen toiminta ja pääomakustannusten nousuun perustuen
on tarpeen korottaa laitoksen käyttömaksuja.
Lautakunta päättää korottaa 1.1.2019 alkaen seuraavia maksuja:
Perusmaksu
korotus 10 €/vuosi, uusi perusmaksu 40 €/vuosi alv 0%, 49,60 €/vuosi sis
alv 24 %
Vesipostimaksu:
korotus 5 €/vuosi, uusi vesipostimaksu 30 €/vuosi alv 0%, 37,20 €/vuosi
sis alv 24 %
Käyttömaksu, vesi
korotus 0,1 €/m3, uusi vesimaksu 1,30 €/m3 alv 0%, 1,61 €/m3 sis alv 24
%
Käyttömaksu, jätevesi
korotus 0.2 €/m3, uusi jätevesimaksu 2,30€/m3 alv0%, 2,85 €/m3 sis alv
24 %
Vesihuoltolaitoksen tarkistettu taksa on esityslistan liitteenä 18.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Aravatalojen vuokrat 1.3.2019 alkaen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Rajoituksien alaisissa aravavuokra-asunnoissa ja -taloissa ja uuden korkotukilain nojalla 1.1.2002 jälkeen lainoitetuissa vuokra-asunnoissa sekä
asumisoikeusasunnoissa vuokrat määritetään vuokran omakustannusperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi
kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoitus ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset menot.
Teknisellä osastolla on laadittu vuokrantarkistuslaskelmat, jotka voidaan
toimeenpanna kunnan omistamissa aravavuokrataloissa 1.3.2019 alkaen.
Laskelmien mukaiset vuokrat ovat keskimääräisiä neliömetrivuokria.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Lautakunta päättää, että aravatalojen
1.3.2019 alkaen seuraavasti:
Nykyinen
vuokra €/m2/kk

vuokrantarkistukset

Vuokrakerrostalo
Vuokrarivitalo I
Vuokrarivitalo II
Vuokrarivitalo III
Vuokrarivitalo IV
Vanhustentalo I
Vanhustentalo II
Vanhustentalo III
Pappila I
Lukkarin ryhmäkoti

7,61
7,61
7,61
7,61
8,48
7,00
7,00
7,70
8,41
9,47

Vuokran
korotus,
€/m2/kk
0,20
0,20
0,20
0.20
0,20
0,20
0,20
3,30
0,20
0,20

Valkovuokko

9.60

0,20

9,80

As. Oy Kurjenlento

7,78

0,10

7,88

As. Oy Tolminrivi

7,50

0,10

7,60

tehdään

Vuokra 1.3.2019
€/m2/kk
7,81
7,81
7,81
7,81
8,68
7,20
7,20
11,00
8,61
9,67

Vuokra-asunnon autopaikasta peritään jatkossa autopaikkamaksu, joka on
5 €/kk/autopaikka, autopaikkamaksuun sisältyy sähkön käyttömahdollisuus auton moottorilämmitintä varten.
Vuokralaisen vaihtuessa ennen 1.3.2019 otetaan korotettu vuokra käyttöön vuokrasopimuksen alusta alkaen.
Muihin käyttömaksuihin ei tehdä muutoksia.
As Oy: n käyttömaksut päätetään As Oy:n yhtiökokouksessa.
Lisäksi lautakunta päättää kieltää tupakoinnin vuokra-asuntojen sisätiloissa.
Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 1.2.2019 alkaen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kunnan omistamien vapaarahoitteisten huoneistojen vuokrasopimusten
mukaan vuokraa voidaan tarkistaa vuosittain mm. elinkustannusindeksin
muutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksi on aikavälillä 10/2017 –
10/2018 muuttunut 1931 – 1960, elinkustannusindeksi nousu on ollut noin
1,5 %.
Useassa Ypäjän kunnan vuokra- ja asunto-osakekiinteistössä on tehty
perusparannus toimenpiteitä ja lisätty asuntojen varustetasoa. Tehdyt korjaukset ja niiden rahoitus ovat lisänneet kunnan vuokrakiinteistöjen kustannuksia.
Kustannusten nousun johdosta vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokria on perusteltua korottaa elinkustannusindeksin nousua enemmän.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että vapaarahoitteisten huoneistojen vuokriin
tehdään 3 %:n korotus 1.2.2019 alkaen.
Vuokra-asunnon autopaikasta peritään jatkossa autopaikkamaksu, joka on
5 €/kk/autopaikka, autopaikkamaksuun sisältyy sähkön käyttömahdollisuus auton moottorilämmitintä varten.
Vuokralaisen vaihtuessa ennen 1.2.2019 otetaan korotettu vuokra käyttöön vuokrasopimuksen alusta alkaen.
Muihin käyttömaksuihin ei tehdä muutoksia.
As Oy: n käyttömaksut päätetään As Oy:n yhtiökokouksessa.
Lisäksi lautakunta päättää kieltää tupakoinnin vuokra-asuntojen sisätiloissa.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti vapaarahoitteisten huoneistojen minimivuokrasta.
Huoneiston, jossa vuokraan sisältyy lämmitys, minimivuokra on 290 €/kk.
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KVVY:n esitys Loimijoen vesienhoitotyön koordinoinnin rahoituksesta

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) alkaa koordinoida Loimijoen vesistöalueen vesienhoitotyön toteutusta.
4.9.2018 Loimijoen alueen kuntien ja Hämeen, Pirkanmaan ja VarsinaisSuomen ELY-keskusten kanssa pidetyssä kokouksessa sovittiin, että työ
käynnistetään kuntarahoituksella ja KVVY:n jäsenmaksuvaroilla. Tavoitteena on ensimmäisen kahden vuoden aikana saada pysyvää rahoituspohjaa laajennettua joukkorahoituksella vesistöalueen yrityksiin ja muihin
toimijoihin sekä neuvotella rahoituksesta ELY-keskusten kanssa. Lisäksi
vesienhoitotyöhön haetaan erilaisia hankerahoituksia, joiden omarahoitusosuutena kuntarahoitusta voidaan käyttää.
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry esittää kunnille, että ne
sitoutuisivat Loimijoen vesienhoitotyön koordinoinnin rahoitukseen
4.9.2018 hyväksytyn toimintasuunnitelman ja kustannusjaon mukaisesti
vuosille 2019-2020 ja mahdollisuuksien mukaan jo syksyn 2018 rahoitukseen. Päätöksiä pyydetään pikaisesti, jotta koordinointityö voidaan käynnistää jo syksyn aikana. KVVY:n esitys kuntarahoituksesta on esityslistan
liitteenä 19.
Lisäksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry pyytää kuntia
nimeämään edustajan perustettavaan Loimijoen vesistöalueen vesienhoitotyötä koordinoivaan ryhmään tai ilmoittamaan, mikäli eivät halua edustajaa nimetä. Ryhmä ohjaa vesienhoitotyön koordinointia ja päivittää toimintasuunnitelmaa tarvittaessa. Ryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.
Kaikki Loimijoen varrella olevat kunnat ovat ilmoittaneet osallistuvansa
hankkeeseen. Ypäjän kunnan maksuosuus hankekustannuksista on vuosin 2018 – 2020 aikana yhteensä 2000 €.
Ypäjän kunnan strategiassa on painotettu mm. Loimijoen moninaiskäytön
lisäämistä, joten osallistuminen KVVYn esittämään hankkeeseen tukee
erinomaisesti Ypäjän kunnan strategian toteutusta.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että Ypäjän kunta osallistuu KVVY:n esittämään hankkeeseen ja osaltaan hyväksyy esitetyn kustannusjakoehdotuksen sekä nimeää edustajan Loimijoen vesistöalueen vesienhoitotyötä
koordinoivaan ryhmään.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ypäjän kunnan edustajaksi, perustettavaan Loimijoen vesistöalueen vesienhoitotyötä koordinoivaan ryhmään nimettiin Jouko Käkönen.
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Hulevesitulvariskien alustava arviointi
Tulvariskilain mukaan kuntien tulee tarkistaa tai tehdä hulevesitulvariskien
alustava arviointi sekä nimetä mahdolliset merkittävät tulvariskialueet
22.12.2018 mennessä. Tulvariskien hallintaa koskevalla lainsäädännöllä
pyritään vähentämään tulvariskejä ja ehkäisemään ja lieventämään tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistämään tulviin varautumista. Kesällä 2010 voimaan tulleet laki (620/2010) ja valtioneuvoston asetus
(659/2010) tulvariskien hallinnasta koskevat vesistö-, merenrannikko- ja
hulevesitulvien hallinnan suunnittelua. Vesistö- ja merenrannikkotulvien
osalta suunnitteluvastuu on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla
(ELY-keskuksilla) ja hulevesitulvien osalta kunnalla.
Edellä mainitut säädökset edellyttävät, että 22.12.2018 mennessä kaikki
kunnat tarkistavat ensimmäisellä suunnittelukierroksella vuonna 2011 tekemänsä hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tai tekevät sellaisen,
mikäli arviointia ei syystä tai toisesta ole aikanaan tehty. Alustavan arvioinnin pohjalta kunnat nimeävät mahdolliset merkittävät tulvariskialueet.
Alustavan arvioinnin tarkistaminen suoritetaan lähinnä hyödyntämällä ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen syntynyttä uutta tietoa. Mikäli kunnat
nimeävät merkittäviä hulevesi tulvariskialueita, on niille laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2019 mennessä ja tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2021 mennessä.
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulee esittää tulvariskien hallinnan
tavoitteet ja toimenpiteet, joilla nämä pyritään saavuttamaan. Suunnitelmassa tarkastellaan toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä etusijajärjestystä. Suunnitelmaan liittyy lisäksi mm. kuvaus toiminnasta tulvan
uhatessa ja tulvan aikana. Valtion ja kuntien sekä aluekehitysviranomaisten on otettava toiminnassaan soveltuvin osin huomioon hyväksytyt tulvariskien hallintasuunnitelmat. Hallintasuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta päätetään erikseen.
Tulvariskien hallintaa koskeva laki määrää ELY-keskukset antamaan kunnalle asiantuntija-apua arviointi- ja suunnittelutyöhön. Oheisessa muistiossa on kuvattu muun muassa hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin prosessia, käytettävissä olevia tietolähteitä sekä hulevesitulvien merkittävyyden kriteerejä. Kriteerit ovat samat kuin ensimmäisellä arviointikierroksella.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Lausuntonaan Hämeen Ely- keskuksella tekninen lautakunta toteaa, ettei
Ypäjän kunnan hulevesitulvariski ole muuttunut vuonna 2011 tehdyn tarkastelun jälkeen. Ypäjällä ei ole merkittäviä hulevesitulvariski alueita.
Vesistöistä aiheutuvana tulvariskinä lautakunta toteaa olevan Loimijoen
tulvan, joka aika-ajoin haittaa mm. viljelyä sekä tieliikennettä. Maantieltä
213 on liikenne jouduttu katkaisemaan Loimijoen vedenkorkeuden nousun
johdosta ja liikenne on ohjattu kiertotielle.

Käsittelystä:
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

TEKLA 93 §

PÖYTÄKIRJA
20.12.2018

s. 52
9/2018

Nuvan edustajan ilmoitus

Selostus:

Teknisen lautakunnan kokouksessa nuorisovaltuuston edustajana oleva
Kalle Alanko ilmoitti toimikautensa päättyvän vuoden 2018 lopussa.
Jatkossa teknisen lautakunnan kokouskutsun voi lähettää nuorisovaltuuston sähköposti osoitteeseen: nuorisovaltuusto@ypaja.fi

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Lautakunta merkitsee Kalle Alangon ilmoituksen tietoosa saatetuksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
20.12.2018

s. 53
9/2018

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 83,84,85,86,87,93
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 88,89,90,91,92
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: 88,89,90,91,92
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§).
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140§). Näin ollen päätösten katsotaan yleisesti tulleen tietoon 3.1.2019, josta
14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastus:

