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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Kokousaika: 4.10.2018 klo 18.00 – 20.02 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 

Rakennuslautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Timo Laine Rakennuslautakunnan puheenjohtaja  Jukka Aaltonen 

 Olli-Pekka Kaunela Rakla vpj.  Maurits Hietamäki 

 Jukka Hyrsylä    Mirja Jokio 

 Mikko Vähämäki   Jouni Paloposki 

 Riina Levander   Kristiina Seppä  

 Sari Airo   Outi Heikkilä 

 Virve Saarikoski   Markus Hollo 

 
Muut 
 

 Markku Saastamoinen  Kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 Pirkko Herd Kunnanhallituksen edustaja 

 Sam Vuorinen  Vt kunnanjohtaja 

 Tuula Mikkola Rakennustarkastaja, pöytäkirjanpitäjä 

 Emma Aaltonen Nuorisovaltuuston edustaja 
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 Olli-Pekka Kaunela  Jukka Hyrsylä 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 23   

    
   Maarit Anttila 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

RAKLA 22 § 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. 
 
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 rakennuslautakunnan jäsenille ja 
läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 28.9.2018  
 

  
Valmistelija: Tuula Mikkola, rakennustarkastaja, 050 512 5838 
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
 
Rakennuslautakunnan kokouskutsu liitteineen lähetetään sähköisesti jä-
senille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle, 
kunnanjohtajalle ja nuorisovaltuuston edustajalle viimeistään kokousta 
edeltävänä perjantaina, kuitenkin siten, että kiireellisissä tapauksissa lyhy-
empikin kutsumisaika on mahdollista.  

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 23 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 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. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 17 § mukaan toimielimen pöytäkirja tar-
kastetaan ja allekirjoitetaan toimielimen päättämällä tavalla; kokousta seu-
raavaan keskiviikkoon mennessä. 

  
Valmistelija: Tuula Mikkola, rakennustarkastaja, 050 512 5838 
  
Päätösehdotus: Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat 

samalla ääntenlaskijoina. 
 
Rakennuslautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kun-
talain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla os. 
www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat ja pöytäkirjat kokousta seuraavan viikon 
torstaina klo 12.00 alkaen.  
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
torstaina 11.10.2018 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja 
kunnanviraston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan 
tulleen yleisesti tietoon perjantaina 19.10.2018, jolloin 14 päivän oikai-
suvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli-Pekka Kaunela ja Jukka Hyrsylä. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 24 § 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: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 25 § 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. 

 
Rakennuslautakunnan kokouksessa ovat nähtävänä seuraavat rakennus-
tarkastajan päätökset: 
 
26 § Närvänen Petri ja Iina-Marika           pesuvesien varastoaltaan raken-
taminen 
27 § Levander Riina                                 talousrakennuksen rakentaminen 
28 § Vähämäki Mikko ja Ketonen Noora  asuinrakennuksen rakentaminen 

 29 § Ojala Antti                                         tuhoutuneen hallin purkaminen 
30 § Ypäjän kunta                                    vedenottamon alavesisäiliön ra-
kentaminen 
31 § Levander Riina                                 rakennustyön aikainen muutos 
32 § Fält Juuso                                         käyttötarkoituksen muutos 
33 § Laakso Heikki                                   käyttötarkoituksen muutos 
34 § Laakso Heikki                                   talousrakennusten luvittaminen 
35 § Mälkönen Matti                                 kesäaitan rakentaminen 
36 § Ypäjän kunta                                    infopylonin pystyttäminen 
37 § Tuura Antti ja Köylijärvi Liisa            lämmitysjärjestelmän uusiminen 
38 § Artlevy Ky                                         varastokatoksen laajentaminen 
39 § Id Ari ja Pertti                                    puuliiterin rakentaminen 
40 § Salo Kari                                           rakennusluvan jatkoaika 
41 § Salo Kari                                           rakennusluvan jatkoaika 
42 § Äijälä Tuomas                                  osoitenumeron muuttaminen 
 
 

Valmistelija Tuula Mikkola, rakennustarkastaja, 050 512 5838 
  
Päätösehdotus: Rakennuslautakunnan puheenjohtajan esitys: 

Rakennuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi rakennustarkastajan 
päätökset 26 – 42 ja päättää, ettei niitä oteta rakennuslautakunnan käsitel-
täväksi. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 26 § Lausuntopyyntö / Ypäjän kunnanhallitus / Palikkalan asemakaavan eh-

dotusvaihe 
 

Aiempi käsittely: RAKLA 5.7.2018  13 § 
  
Selostus: Ypäjän kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Ypäjän 

kunnan Palikkalaan laaditun asemakaavan luonnosvaiheen suunnitelmista 
25.6.2018 mennessä. 
 
Asemakaavoitettava alue on kooltaan noin 20 hehtaaria. Alue käsittää 
valtatie 10 sekä Hyrsynkulmantien ja Palikkalantien risteysalueelle osoitet-
tujen, lähinnä teollisuustonttien alueen. 
 
Palikkalan asemakaavan tavoitteena on tarkentaa ja ratkaista osayleis-
kaavassa valtatie 10 varteen osoitettujen ympäristöhäiriöitä aiheuttamat-
tomien teollisuusalueiden ja palvelualueiden maankäyttö. Asemakaavan 
laadinta on tullut ajankohtaiseksi alueella jo toimivien yritysten laajenemis-
tarpeiden ja niihin liittyvien tiejärjestelyjen takia. 
  
Asemakaavahankkeen luonnosvaiheen aineisto on kokonaisuudessaan 
nähtävillä kaavoittajan projektipankissa: 
https://kenguru.fcgsmart.fi/kenguru/Palikkala/upload.cgi, 
käyttäjätunnus ja salasana: Palikkala. 
 
Asemakaavaluonnos merkintöineen on esityslistan oheismateriaalina 

  
Valmistelija: Rakennustarkastaja Tuula Mikkola, p. 050 512 5838 
  
Päätösehdotus: Rakennuslautakunta pitää tärkeänä osayleiskaavan tarkentamista asema-

kaavalla vastaamaan jo rakennettua ympäristöä sekä tukemaan alueen 
teollisuuden laajenemistarpeita eikä sillä näin ollen ole huomauttamista 
luonnosvaiheen suunnitelmiin. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
   ---------- 

  
Selostus: Kaavoitustyö on edennyt siihen vaiheeseen, että Ypäjän kunnanhallitus on 

kokouksessaan 18.9.2018 hyväksynyt Palikkalan asemakaavaehdotuksen 
ja pyytää siitä rakennuslautakunnan lausuntoa 29.10.2018 mennessä. 
 
Asemakaavoitettavan alueen käyttötarkoitusta osoittavat merkinnät ovat 
kaavatyön edistyessä pääsääntöisesti pysyneet luonnosvaiheen mukaisi-
na. Ainoastaan luonnosvaiheen lähivirkistysalue (VL) on muutettu suojavi-
heralueeksi (EV). Lisäksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuei-
den (AL) tehokkuuslukumerkintöjä on täydennetty. 
 
Asemakaavahankkeen ehdotusvaiheen aineisto on kokonaisuudessaan 
nähtävillä kaavoittajan projektipankissa: 
https://kenguru.fcgsmart.fi/kenguru/P34582, 
käyttäjätunnus ja salasana: Palikkala. 
 

https://kenguru.fcgsmart.fi/kenguru/Palikkala/upload.cgi
https://kenguru.fcgsmart.fi/kenguru/P34582
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Asemakaavaehdotus merkintöineen on esityslistan oheismateriaalina. 

  
Valmistelija: Rakennustarkastaja Tuula Mikkola, p. 050 512 5838 
  
Päätösehdotus: Rakennuslautakunnalla ei ole huomauttamista Palikkalan asemakaavaeh-

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

 
RAKLA 27 § Rakennusjärjestyksen mukainen katselmus 

 
Aiempi käsittely: RAKLA 5.4.2018  7 § 
  
Selostus: Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään rakennetun ympäristön 

pitämistä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistinä (MRL 167 §).  
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se  
jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden  
vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä (MRL  
166 §). 
 
Rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus puuttua rakennuksen tai sen 
ympäristön kunnossapitovelvollisuuden laiminlyöntiin sekä velvollisuus ja  
toimivalta valvoa yleisillä alueilla olevien rakennelmien ja laitteiden hyvän 
rakentamistavan ja viihtyisyysvaatimusten täyttymistä. 
 
Ympäristön tilan arvioimiseksi rakennuslautakunnan tulee tehdä  
katselmus, jonka pitämisestä kuulutetaan ennakolta kunnan ilmoitus- 
taululla ja Ypäjäläisessä. 

 
Valmistelija: Rakennustarkastaja Tuula Mikkola, p. 050 512 5838 
  
Päätösehdotus: Rakennuslautakunta valitsee keskuudestaan 2-3 jäsentä katselmuksen 

tekijöiksi ja tekee katselmuksen toukokuussa kokouksessa erikseen sovit-
tavana ajankohtana. 
 
Katselmus tehdään koko kunnan alueella kuitenkin siten, että erityistä 
huomiota kiinnitetään keskustaajaman alueella ja pääväylien varrella ole-
vien kiinteistöjen kuntoon ja piha-alueiden siisteyteen. 
 
Katselmuksella havaituista epäkohdista ja niiden korjaamiseksi tehtävistä 
toimenpide-ehdotuksista lähetetään kiinteistöille toimenpidekehotus, jossa 
edellytetään epäkohtien korjaamista neljän kuukauden kuluessa huomau-
tuksen lähettämisestä. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Katselmuksen tekijöiksi valittiin lautakunnan jäsenistä Olli-Pekka Kaunela 
ja Riina Levander. 
Katselmus tehdään torstaina 24.5.2018. 
 
---------- 

  
Selostus: Ympäristökatselmus on tehty edellisessä kokouksessa sovittuna ajankoh-

tana. Katselmukseen ovat osallistuneet lautakunnan jäsen Olli-Pekka 
Kaunela, Loimaan rakennustarkastaja Teuvo Kauppi, Loimaan ympäristö-
tarkastaja Matti Norr sekä ympäristötoimen kesäharjoittelija Liisa Kaskiluo-
to.  
Katselmuksella havaituista, ympäristöä rumentavista ja muista epäkohdis-
ta sekä toimenpiteistä niiden korjaamiseksi tehty muistio esitellään ko-
kouksessa. 

  
Valmistelija: Rakennustarkastaja Tuula Mikkola, p. 050 512 5838 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 43 
Rakennuslautakunta  4.10.2018  3/2018 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

  
Päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää lähettää ympäristökatselmuksella tehtyjen 

havaintojen perusteella toimenpidekehotuksen muistioon kirjatuille kiinteis-
töille. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 28 § Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 

 
Selostus: Ympäristönsuojeluviranomaisen on järjestettävä ympäristönsuojelulain ja 

sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on 
laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustuu ympäristöriskien arvioin-
tiin. 
 
Valvontaviranomainen voi asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen, jos se on 
välttämätöntä tehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti. 
 
Ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen säännöllistä val-
vontaa varten suunnitelma (valvontasuunnitelma). Valvontasuunnitelmas-
sa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa ai-
heuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimava-
roista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen 
ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yh-
teistyö. Valvontasuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti. 
 
Ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja 
rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Tarkas-
tuskohteet ja -tiheys on määriteltävä ympäristöriskien arvioinnin perusteel-
la. 
 
Ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten ja rekisteröi-
tävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännölli-
sestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelmassa on 
oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä 
valvontatoimista. Valvontaohjelma on pidettävä ajan tasalla. 
 
Valvontasuunnitelma on liitteenä n:o 6. 
 

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Matti Norr, p. 02 761 4273 
  
Päätösehdotus: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä liitteen n:o 6 mukaisen ympäris-

tönsuojelun valvontasuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi.  
 

Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 29 § Oikaisupyyntö rakennustarkastajan päätökseen 

 
Selostus: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt oikai-

suvaatimuksen, jossa vaaditaan lautakuntaa kumoamaan rakennustarkas-
tajan tekemä päätös info-pylonin sijoittamisesta Kurjenmäentien  
viereiselle peltoalueelle, joka kuuluu Kurjenmäen asemakaava-alueeseen. 
 
Päätöstä vaaditaan kumottavaksi sillä perusteella, että asiaa ratkaistaessa 
on jätetty huomioimatta Pirkanmaan ELY- keskuksen antama lausunto. 
 
Ypäjän kunta / Jarmo Kujanpää on jättänyt toimenpideilmoituksen, jolla 
pystytettäisiin noin kahdeksan metriä korkea info-pyloni kunnan omista-
malle maalle seututien 213 (Loimaantie – Forssantie) ja yhdystien 2805 
(Kurjenmäentie – Koskentie) risteysalueen tuntumaan. 
 
Hakija on samanaikaisesti toimittanut naapurinkuulemisilmoituksen Pir-
kanmaan ELY-keskukselle, joka on antanut asiasta kielteisen lausunnon. 
Lausunto on lähetetty tiedoksi monelle taholle, muttei rakennusvalvontavi-
ranomaiselle ennen ilmoituksen käsittelemistä. 
 
Ypäjän kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan jätetty 
toimenpideilmoitus on voitu käsitellä ilmoitusmenettelynä. 
 
Oikaisuvaatimus liitteineen on esillä kokouksessa. 
 

Valmistelija: Rakennustarkastaja Tuula Mikkola, p. 050 512 5838 
  
Päätösehdotus: Päätösehdotus tehdään rakennuslautakunnassa käytävän keskustelun 

jälkeen. 
 

Käsittelystä: Asiasta käydyn keskustelun aikana ilmeni, että risteysalueen tuntumasta 
olisi todennäköisesti osoitettavissa info-pylonille liikenneturvallisuuden 
kannalta parempi paikka ja täten lautakunta päättää hyväksyä Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jättämän oikaisuvaatimuksen 
ja kumoaa rakennustarkastajan käsittelemän toimenpideilmoituksen. 

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 30 § Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 

 
Selostus: Talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 

2021 esitellään kokouksessa. 
 
Kunnanhallituksen hallintokunnille antamien talousarvion laadintaohjeiden 
mukaan talousarvion määrärahat eivät saa nousta vuoden 2018 tasosta 
palkkojen yleiskorotusta lukuun ottamatta. 
Kunnassa noudatetaan aiempien vuosien tapaan talouden tasapainotta-
misohjelmaa. 
 
Tammikuun alusta syyskuun loppuun tulostettu toteutumavertailu ja bud-
jettiluvut vuodelle 2019 ovat oheismateriaalina. Henkilöstökuluja ei ollut 
vielä saatavilla. 
 

Valmistelija: 
 

Rakennustarkastaja Tuula Mikkola, p. 050 512 5838 
 

Päätösehdotus: Rakennuslautakunta esittää oheisen lautakunnan vuoden 2019 talousar-
vioehdotuksen ja vuosien 2019 – 2021 taloussuunnitelman kunnanhalli-
tukselle. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 31 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus: Asiakirjat: 

- Loimaan ympäristötarkastajan muistio torjunta-aineiden ja lannan 
levittämisestä talousvesikaivon läheisyyteen 
 

Valmistelija: 
 

Rakennustarkastaja Tuula Mikkola, p. 050 512 5838 
 

Päätösehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi saatetuksi saapuneet asiakirjat, 
joita ei ole tarpeen ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
RAKLA 32 § Muut asiat 

 
Selostus: Lautakunnan jäsen Olli-Pekka Kaunela esitti, että jätevesikaivojen tyhjen-

nykseen liittyvistä asioista tulisi tiedottaa kunnan asukkaita esim. lehtikir-
joittelulla tai infotilaisuuksilla. 
 
Lautakunnan jäsen Timo Laine kertoi kunnan maalla olevasta, entisestä 
sähkötolppien kyllästyskaivosta, joka pitäisi asianmukaisesti poistaa. 

 
Päätösehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi saatetuksi esille tuodut asiat. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 Kieltojen perusteet 
 
 
 
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: 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32 
  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 25, 29 
  
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 rakennuslautakunta 
Perttulantie 20 
32100 YPÄJÄ 
kunta@ypaja.fi 

 
Pykälät:  25, 29 
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 19.10.2018, 
josta 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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