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Tekninen lautakunta  6.2.2019  1/2019 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Kokousaika: 6.2.2019 klo 18.00 – 19.20 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 

Teknisen lautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Pirjo-Riitta Palonen Teknisen lautakunnan puheenjohtaja  Piia Heikkilä 

 Heikki Levomäki Tekla vpj.  Miika Lehtinen 

 Hannu Paija   Markus Hollo 

 Heli Kantonen-Heikkilä   Tomi Ojala 

 Johanna Mäkitalo   Kristiina Seppä 

 Ari Väisänen   Hannu Lehtinen 

 Tero Reittonen   Veikko Nieminen 

 
Muut 
 

 Markku Saastamoinen khpj  

 Matti Alanko kh edustaja  

 Sam Vuorinen kj  

 Konsta Sivula Nuvan edustaja  

 Jouko Käkönen, tj  

   

  
  

 
Vakuudeksi    
    
    
 Pirjo-Riitta Palonen  Jouko Käkönen 
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus   
   
    
    
 Tero Reittonen  Heli Kantonen-Heikkilä 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan §    

    
   Tuomas Rautio 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

TEKLA 1 § 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 1.2.2019. 

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

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

 
TEKLA 2 § 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 14.2.2019 
klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palve-
lupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
torstaina 21.2.2019, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Reittonen ja  
Heli Kantonen – Heikkilä.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 3 § 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 4 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus Asiakirjat: 

− Lounea Oy, vuokratalojen valokuitu ja Kaapeli TV palvelusopimukset 
24.5. 2019 – 23.5.2024 

− Maanmittauslaitos, kutsu yksityistietoimitus 1.2.2019  

− TE Toimisto, päätös palkkatuesta 9.1.2019 

− KVVY, vesinäytteiden testausselosteet 16.1.2019 ja 30.1.2019  

− Kk vedenottamon työmaakokous 18.9.2018, 23.10.2018, 
21.11.2019, 19.12.2018 ja 30.1.2019 

− Isoniityn vedenottamon työmaakokous 9.10.2018, 21.11.2018, 
19.12.2018 ja 30.1.2019 

− Rauhantie 1 c ja d työmaakokous 14.9.2018, 5.10.2018, 2.11.2018, 
13.12. 2018 ja 22.1.2019 

− As Oy Ypäjän Helorinne yhtiökokous kutsu 3.12.2018 

− As Oy Papalinrinne yhtiökokous kutsu 18.12.2019 

− As Oy Kurjenlento yhtiökokous kutsu 27.12.2018 

− As Oy Tolminrivi yhtiökokous kutsu 27.12.2018 

− Vesilaitos, vuositilasto 2018 

− Maanmittauslaitos, ilmoitus lunastuskorvauksesta, 23.1.2019 
  
Valmistelija:  
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne 

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

 
TEKLA 5 § 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 1- 6   ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväk-
si. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 6 § Teknisen lautakunnan kokoukset 2019 

 
Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön mukaan ”toimielin pitää kokouksensa 

päättämänään aikana ja paikassa”. 
  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että se kokoontuu vuonna 2019 Ypäjän kun-

nanvirastolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin seuraavasti: 6.3., 3.4., 2.5. 
(torstai),5.6.,14.8., 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. 2019 klo 18.00 alkaen. 
 
Lautakunnan puheenjohtaja voi tarvittaessa päättää em. ajankohdasta ja 
kokouspaikasta poikkeamisesta. 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 7 § Katuvalaistuksen rakentaminen 

 
Selostus: Kuluvan vuoden talousarvion investointiohjelmassa on varattu 20 000 € 

katuvalaistuksen rakentamiseen ja vanhan valaistuksen saneeraukseen. 
Valaistusta on toivottu mm. Poukkasillantien ja Leväntien väliselle yhdys-
polulle, Honkalantien ja Honkalankujan alkuosille. Honkalantielle ja Honka-
lankujalle on asennettu valaisimien perustat ja tarvittavat kaapeloinnit jo 
katurakentamisen yhteydessä. Valaistus on suunniteltu toteutettavan Led- 
valaistustekniikalla, Poukkasillantien ja Leväntien yhdyspolun valaistuksen 
ohjaus toteutetaan hämäräkytkimien lisäksi liiketunnistimilla. 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy katuvalaistuksen rakentamisen Honkalantien ja 

Honkalankujan alkuosaan sekä Poukkasillantien ja Leväntien yhdyspolul-
le. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

TEKLA 8 § Viemäriverkoston laajentaminen Ypäjänkylän taajamaan 
 

Selostus: Sallila Energia Oy rakentaa sähkön maakaapelointia Ypäjänkylässä. Maa-
kaapelointia rakennetaan Onkijoenperätien risteysalueelta Ypäjänkyläntien 
suuntaisesti taajamaan, Humppilantien varrelle sekä Onkijoenperäntien 
varrelle. Esityslistan oheismateriaalina on Sallila Energian kaapelointi-
suunnitelma. Sallilan edustaja on tiedustellut, onko Ypäjän kunnalla tarvet-
ta asennuttaa kaivuutöiden yhteydessä paineviemäriputkea samaan kai-
vantoon sähkökaapelin kanssa. 
Ypäjän kunnan vesilaitoksen paineviemäri on jo rakennettu Ypäjänkylän 
tien varteen ja osittain myös Humppilantien varrelle.  
Ypäjän kylän taajama on kunnanvaltuuston hyväksymässä vesihuollon 
toiminta-aluepäätöksessä merkitty vesihuollon tavoitteelliseksi toiminta-
alueeksi, toiminta-alue kartta on esityslistan oheismateriaalina.  
Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu 100 000 jätevesiverkoston ra-
kentamiseen ja saneeraukseen.  

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Sallila Energian kaivuutöiden yhteydes-

sä paineviemärin ns. runkoputki asennetaan Ypäjänkyläntien varrelle ja 
paineviemäriin yhdistetään Humppilantien varrelle jo aikaisemmin raken-
nettu paineviemäri. Teiden ja rautatien sähkökaapeleita varten tehtäviin 
alituskohtiin asennetaan myös suojaputket mahdollisesti myöhemmin ra-
kennettavia paineviemäreitä varten. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

Viemäröintihankkeesta tulee tiedottaa alueen kiinteistönomistajia. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

TEKLA 9 § Ypäjänkylän Uimakuljun huoltorakennus 
 

Selostus: Kuluvan vuoden investointiohjelmassa varauduttu mm. Ypäjänkylän Uima-
kuljun saneeraukseen. Ympäristöterveydenhuollon suorittamien uimapai-
kan valvontakäyntien yhteydessä on kirjattu tarkastusraportteihin mm. pu-
keutumis- ja puucee tilojen erittäin huono kunto. Uimakuljun huoltoraken-
nuksen rakentamisesta on käyty neuvotteluja Ypäjänkylän kyläyhdistyksen 
kanssa. Kyläyhdistys on jo usean vuoden ajan tehnyt Uimakuljun kesäai-
kaiset kunnossapitotehtävät ja kunta on maksanut korvauksen yhdistyksel-
le.  
Loimaan K-raudasta on pyydetty tarjous hirsirakenteisesta, vaihtolavakis-
koille rakennetusta huoltorakennuksesta, rakennus toimitetaan puuvalmii-
na rakennuspaikalle. Kyläyhdistys on lupautunut purkamaan vahat raken-
nelmat pois ja maalaamaan uuden huoltorakennuksen, kunta toimittaa 
tarvittavat maalit ja siveltimet. huoltorakennuksen pääpiirustukset ovat 
esityslistan liitteenä, liite 1.  
Rakennushankkeen kustannusarvio on noin 18 000 €.  

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Ypäjänkylän Uimakuljun huoltorakennuk-

sen suunnitelmat ja Loimaan K-Raudan tarjouksen, sekä oikeuttaa tekni-
sen johtajan sopimaan Ypäjänkylän kyläyhdistyksen kanssa rakennus-
hankkeen toteutuksesta. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta päätti, että rakennuksen 

mahdollisesta sähköistyksestä tulee neuvotella kyläyhdistyksen edustajan 
kanssa. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

TEKLA 10 § Muut asiat 
 

Selostus: Tekninen lautakunta keskusteli sade- ja sulamisvesien kulkeutumisesta 
Liljanpolulta, Lepolantien varrella olevan rivitalon piha-alueelle. 

  
Valmistelija:  
  
Päätösehdotus:  
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Tekninen johtaja selvittää ja neuvottelee taloyhtiön edustajan kanssa, mitä 

asian korjaamiseksi on tehtävissä. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
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: 1,2,3,4,5,6,10 
  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 7,8,9 
  
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: 7,8,9  
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 21.2.2019, 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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