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Tekninen lautakunta
Päämäärät
Yleiset alueet

Mittarit

Liittyy, -toimiala
Hallinto-

Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja
muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita
kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä ja tarjotaan
kuntalaisille laadukkaat sekä turvalliset puitteet
liikkumiseen, liikuntaan ja muuhun ulkoiluun

Yleisten alueiden ja välineiden
kuntotarkastus pidetään
toukokuun loppuun mennessä

Sivistys- Tekninenx

Yleisten alueiden kunnossapito
taso säilytetään nykyisellä
tasolla
Yksityisteiden avustusten
päätökset valmistellaan niin,
että avustukset on maksettu
tiekunnille syyskuun loppuun
mennessä
Liikenneväylien
kunnossapitotarkastus pidetään
lokakuun loppuun mennessä
Edistetään toimenpiteitä, joilla
saadaan maantien 213, Forssa –
Loimaa -tien, kevyenliikenteen
olosuhteita turvallisemmaksi
Edistetään seudullisesti
Loimijoen moninaiskäyttöä.

Päämäärät
Rakennukset ja kiinteistöt
Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä
kunnossa, kiinteistönhoidossa huomioidaan
energiansäästön ja kestävän kehityksen periaatteet.
Asukkailla ja muilla rakennusten käyttäjillä on
laadukkaat puitteet toimintoihinsa. Kunnalla on
tarjolla kysynnän mukaisesti vuokra-asuntoja sekä
toimitiloja.
Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan
ajantasaisen metsätaloussuunnitelman mukaisesti
niin, että metsänhoidossa on huomioitu myös
alueiden monipuolinen virkistyskäyttö.

x

x

x

x

x

Mittarit

Yrittäjien vastaanottohallin
perustamisselvitys tehdään
yhteistyössä Yrittäjien ja
yritysasiamiehen kanssa
huhtikuun loppuun mennessä

x

Liittyy, -toimiala
Hallintox

Sivistys- Tekninenx

Tehostetaan tonttien
myyntitoimia.

x

x

Vajaakäytössä olevat sekä
vähän tuottavat metsätilat,

x

x

kiinteistöt ja huoneistot
myydään
Palvelukeskuksen ja Kartanon
koulun keittiöiden
infrastruktuurin
päivittämistarpeiden
selvittäminen
Vanhustentalo III:n rakennusten
peruskorjauksen loppuun
saattaminen peruskorjauksen
jatko

x

x

x

Kiinteistöjen
energiatehokkuutta seurataan
ja edelleen parannetaan

Päämäärät
Vesihuoltolaitos

x

Mittarit

Liittyy, -toimiala
Hallinto-

Vesihuoltolaitoksen häiriötön vedenjakelu on
normaalioloissa varmistettu kaikille verkostoon
liitetyille kiinteistöille. Viemäriverkostoon liitettyjen
kiinteistöjen jätevedet johdetaan Loimaan
puhdistamolle puhdistettavaksi.

Päämäärät
Palo- ja pelastuspalvelut

Sivistys- Tekninen-

Viemäriverkoston vuotovesiä
vähennetään.

x

Vedenjakelun
toimintavarmuutta ja laatua
parannetaan.

x

Viemäriverkoston liittymien
myyntiä tehostetaan

x

Mittarit

Liittyy, -toimiala
Hallinto-

Palo- ja pelastuspalvelut tuottaa Kanta-Hämeen
pelastuslaitos. Laadukkaat palvelut on tuotettu
kohtuukustannuksin kunnan riskit huomioiden.
Ypäjän paloasema, kalusto ja miehistöpalvelut
säilyvät Ypäjällä.

x

Toiminnan tulee vastata
sovittua palvelutasopäätöstä

x

Sivistys- Tekninenx

Päämäärät
Muut tekniset palvelut
Teknisen toimen hallinto on hoidettu tehokkaasti
kunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden.
Laadukas jätehuolto on järjestetty yhteistyössä
alueen muiden kuntien kanssa Loimi-Hämeen
Jätehuolto Oy:n puitteissa.

Mittarit

Kaikilla työntekijöillä on
mahdollisuus osallistua
vähintään kahteen
koulutustilaisuuteen.

Liittyy, -toimiala
Hallintox

Työllistetään työttömiä
palkkatuen turvin ja tarjoamalla
työttömille kuntouttavan
työtoiminnan
työskentelymahdollisuuksia

x

Kesätyöpaikkoja tarjotaan
nuorille

x

Sivistys- Tekninenx

x

x

”Kesämestarin” tehtävä
suunnitellaan ja toteutetaan
tarvittaessa

x

x

Kunnan tarpeeton irtaimisto ja
kalusto myydään huutokaupalla

x

Kiinteistökannan veropohjan
selvitystyötä jatketaan

x

x

x

x

