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TEKLA 43§

ESITYSLISTA
4.10.2017

s. 54
7/2017

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
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 29.9.2017.

Valmistelija:

Jouko Käkönen, tekninen johtaja 0500 801 914

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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TEKLA 44§
Selostus:

ESITYSLISTA
4.10.2017

s. 55
7/2017

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 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:

Jouko Käkönen, tekninen johtaja 0500 801 914

Päätösehdotus:

Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat
samalla ääntenlaskijoina.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina
12.10.2017 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon perjantaina 19.10.2017, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika
alkaa kulua.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Reittonen ja Piia Heikkilä
____________________

Pöytäkirjan tarkastus:
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TEKLA 45§

ESITYSLISTA
4.10.2017

s. 56
7/2017

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:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________________

Pöytäkirjan tarkastus:
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TEKLA 46§

ESITYSLISTA
4.10.2017

s. 57
7/2017

Saapuneet asiakirjat

Selostus

Asiakirjat:
 Metsänhoitoyhdistys Loimijoki, korvauslaskelma Loimaan Kauhanoja
– Ypäjänkylä vesihuoltolinjan puustokorvauksista
 Loimaan maaseutupalvelut, korvauslaskelma Loimaan Kauhanoja –
Ypäjänkylä vesihuoltolinjan peltokorvauksista
 Loimaan Kauhanoja – Ypäjänkylä vesihuoltolinjan vastaanottotarkastuspöytäkirja
 Vanhustentalo 3 huoltorakennuksen peruskorjaushankkeen sopimusneuvottelupöytäkirja
 Antti Simola, selvityspyyntö kulkuyhteyden saamiseksi Karmalan tilalle, Mäkilän ja Vesalan tilojen kautta
 If vahinkovakuutusyhtiö Oy, korvauspäätös työtapaturman sairaanhoitokuluihin
 Maanmittauslaitos, kutsu yksityistietoimitukseen 13.10.2017

Valmistelija:

Jouko Käkönen, 0500-801 914

Päätösehdotus:

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

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että Loimaan Kauhanojan –
Ypäjänkylä vesihuoltolinjan korvauslaskelmat lähetetään tiedoksi viljelijöille ja metsänomistajille.
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s. 58
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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.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan päätökset 66 – 69 ja 1.6 ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus:
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TEKLA 48§
Selostus:

ESITYSLISTA
4.10.2017

s. 59
7/2017

Aloite: Kevyen liikenteen väylä Loimaantielle
Kuntaan on saapunut kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta 27.6.2017 aloite
kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Loimaantielle.
Aloitteessa todetaan Loimaantien olevan mm. liikennenopeuksiltaan vaarallinen. Aloitteentekijän havaintojen mukaan 60 kilometrin tuntinopeusrajoituksista ei juurikaan piitata. Aloitteessa esitetään paloaseman risteyksessä olevan kevyen liikenteen väylän jatkamista Prättäkitintien tienhaaraan saakka. Aloitteessa kiinnitetään huomiota myös Loimaantien liikennevalojen vähäiseen määrään sekä koulukyytien lähtöpaikan sijantiin
huoltoaseman alueella (Kosken lukiokyydit).
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 31.8.2017 pitämässään kokouksessa ja
päättänyt lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.
Loimaantie, mt 213, on valtion tie ja tienpitäjänä on Uudenmaan ELYkeskus. Ypäjän kunta on vuosittain Uudenmaan ELY- keskuksen tienpidon rakentamis- ja kunnossapito-ohjelmista annetuissa lausunnoissa
tehnyt esityksen Loimaantien ja Forssantien kevyenliikenteen olosuhteiden parantamiseksi nykyistä turvallisemmiksi.
Aloitteessa ehdotettu kevyenliikenteenväylän rakentaminen paloaseman
risteyksestä – Prättäkitintien risteykseen lisää ko. tievälillä olennaisesti
kevyenliikenteen turvallisuutta. Mt 213 liikenneturvallisuutta mietittäessä
tulisi kuitenkin tarkastella tieväliä kokonaisuutena, Loimaan rajalta - 10tien risteykseen. Varsinais-Suomen ELY toteutti aikanaan Loimaan puolella mt 213 levennyksen, jonka johdosta tällä tieosalla ajoradan reunaviivan ulkopuolella on päällystettyä aluetta joka osaltaan lisää kevyenliikenteen liikenneturvallisuutta.

Valmistelija:

Jouko Käkönen, tekninen johtaja 0500 801 914

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta välittää aloitteen Uudenmaan ELY- keskukselle ja
oikeuttaa teknisen johtajan käynnistämään ELY- keskuksen kanssa neuvottelun suunnitteluhankkeesta jonka tavoitteena on kevyenliikenteen
turvallisuuden parantaminen mt 213 alueella.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

______________________

Pöytäkirjan tarkastus:
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TEKLA 49§

Selostus:

ESITYSLISTA
4.10.2017

s. 60
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Aloite: Katosten rakentaminen bussipysäkeille

Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p:n valtuustoryhmä on valtuuston
kokouksessa 30.3.2017 jättänyt aloitteen Kurjenmäentietä kirkonkylälle
päin tultaessa oikeanpuoleisen vuoropysäkin (ennen Kiusalantien risteystä) ja Kartanon yläkoulun vuoropysäkin kattamisesta
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 31.8.2017 pitämässään kokouksessa ja
päättänyt lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi

Jouko Käkönen, tekninen johtaja 0500 801914
Maanteiden pysäkkikatokset on aikanaan Ypäjän kunta rakennuttanut ja
vastannut niiden kustannuksista. Pysäkkikatosten sijainti määräytyi aikanaan pysäkeille, joissa todettiin olevan muita pysäkkejä enemmän koulukuljetusta taikka linja-autoa odottavia matkustajia. Pysäkkikatokset ovat
pääasiassa valtion teiden varsilla. Uudenmaan ELY- keskus lunastikin
pysäkkikatokset kunnalta ja on nykyisin pääosin vastannut niiden kunnossapidosta.
Kurjenmäentien ja Varsanojantien tienpidosta vastaa Uudenmaan ELYkeskus
Valmistelija:

Jouko Käkönen, 0500-801 914

Päätösehdotus:

Aloite lähetetään Uudenmaan ELY- keskukselle mahdollisia toimenpiteitä
varten.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________________

Pöytäkirjan tarkastus:
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TEKLA 50§

Selostus:

ESITYSLISTA
4.10.2017

s. 61
7/2017

Aloite: Ypäjän keskustan tiestön kohoumat, ”töyssyt”

Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p:n valtuustoryhmä on valtuuston
kokouksessa 30.3.2017 jättänyt aloitteen Ypäjän keskustan alueen tiestöllä olevien kohoumien, ”töyssyjen”, korjaamiseksi.
Valtuustoaloitteessa todetaan osan kohoumien nousseen merkittävän korkeiksi ja teräväreunaisiksi.
Aloitteessa toivotaan kohoumien tarkastamista ja tarvittavin osin korjaamista.
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 31.8.2017 pitämässään kokouksessa ja
päättänyt lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi
Ypäjän keskusta-alueen ”töyssyt” suunniteltiin ja rakennettiin keskustaalueen liikenneympäristön kehittämishankkeen yhteydessä -90 luvun lopulla. Töyssyjen tarkoituksena on pitää ajoneuvoliikenteen nopeudet riittävän alhaisena, jotta teiden ylitykset olisivat turvallisia ja teiden varrella olevilta pysäköintialueilta olisi turvallista peruttaa ajoradalle.
Vuosien saatossa hidasteiden korkeuseroihin on kuitenkin tullut isoja poikkeumia eivätkä ne enää vastaa nykyisiä hidasteiden suunnitteluohjeita.
Kurjenmäentie tienpidosta vastaa Uudenmaan ELY- keskus jota onkin
pyydetty ryhtymään toimenpiteisiin ko. tieosan hidastetöyssyjen korjaamiseksi.
Perttulantie on Ypäjän kunnan kaavatie ja vastaa tien kunnossapidosta.
Perttulantiellä olevista hidasteista on korjattu kirkon kohdalla oleva hidaste.

Valmistelija:

Jouko Käkönen, 0500 – 801 914

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää kiirehtiä Uudenmaan ELY- keskusta ryhtymään toimenpiteisiin Kurjenmäentien hidastetöyssyjen korjaamiseksi.
Perttulantien hidastetöyssyjä korjataan tienrakentamiseen varattujen määrärahojen puitteissa, kuitenkin niin että korjaustyöt tehdään viimeistään
vuoden 2018 aikana.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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TEKLA 51§

Selostus:

ESITYSLISTA
4.10.2017

s. 62
7/2017

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 -2020

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet.
Budjettilukujen tarkkuudesta ja talouden raamista todetaan, että talousarviomäärärahat eivät saa nousta vuoden 2017 tasosta. Kunnassa noudatetaan aiempien vuosien tapaan talouden tasapainotusohjelmaa. Muun muassa avoimeksi tulevien, toistaiseksi voimassa olevien virkojen, toimien tai
tehtävien täyttämisestä päättää tapauskohtaisesti kunnanhallitus.
Talousarvion laadullisissa tavoitteissa on hyvä huomioida:
- tavoitteet ovat konkreettisia ja helposti mitattavia
- tavoitteita kannattaa tarkastella pidemmällä aikavälillä, jolloin osatavoitteet voidaan jakaa eri vuosille
- tavoitteiden on pohjauduttava kunnan strategiaan ja visioon
Lautakuntien budjetit tulee olla valmiina Pro Economicassa 16.10.2017 ja
ne on käsiteltävä lautakunnassa ennen sitä.
Esityslistan oheismateriaalina on teknisen lautakunnan osavuosikatsaus
6/2017, nykyinen investointiohjelma ja Ypäjän kunnan strategialuonnos
2018 - 2021.

Valmistelija:

Jouko Käkönen, tekninen johtaja 0500 801914

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta käy keskustelun toimialansa tavoitteista ja niihin liittyvistä mittareista sekä tulevista investoinneista.
Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 – 2020 käsittelyä jatketaan
11.10.2017 pidettävässä kokouksessa.

Käsittelystä:

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen selosti uutta, valmisteilla olevaa strategialuonnosta 2018 – 2021, mitkä ovat sen tavoitteet, sisältö ja miten se
poikkeaa aikaisemmasta talousarviosta ja strategiarakenteesta. Uuden
strategian tulee aikaisempaa paremmin ohjata kunnan toimintaa ja päätöksentekoa.
Kunnanvaltuusto käsittelee strategialuonnosta lokakuun lopussa.

Päätös
Lautakunta merkitsi kunnanjohtajan strategia selostuksen tietoonsa saatetuksi. Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman laadintaa jatketaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa 11.10.2017.

Pöytäkirjan tarkastus:
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TEKLA 52§ Muut esille tulevat asiat

Selostus:

Rautarinteen kuntoiluportaat
Piia Heikkilä otti esille aloitteen kuntoiluportaiden rakentamisen Rautarinteeseen. Kuntoiluportaat lisäisivät ja monipuolistaisivat alueen käyttöä.
Hankkeen voisi toteuttaa es. yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa,
osan työstä voisi tehdä myös talkootyönä.
Rautarinteen kehittämiseen vois hakea myös lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen tarkoitettua avustusta.
Todettiin, että Rautarinteen toiminnan keittäminen on vapaa-aikatoimen ja
sivistyslautakunnan tehtävä aluetta.
Tekninen toimi on mukana hankkeen suunnittelussa ja mahdollisessa käytännön toteutuksessa, kun hankkeen rahoitus on varmistunut.
Jaakkolantien alueen kevyenliikenteen olosuhteet
Todettiin, että Jaakkolantien kevyenliikenteen olosuhteita pitää parantaa
museon, Eveliinanpolun ja Pappilanmäentien läheisyydessä. Alueella on
paljon mm. Perttulan kouluun suuntautuvaa kevyttä liikennettä.
Keskusteltiin myös Ypäjänkyläntien ja Varsanojatien kevyenliikenteen olosuhteiden parantamistarpeista.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus:

Esille tulleet asiat otetaan huomioon lautakunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa.

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

ESITYSLISTA
4.10.2017

s. 64
7/2017

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: 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
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:
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 21.9.2017, 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:

