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Pöytäkirjan tarkastus: 
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Teknisen lautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
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 Heli Kantonen-Heikkilä  Mervi Ilvesmäki 
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Päätöksen mukaan § 32    

    
   Tuomas Rautio 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

TEKLA 31 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää.  
Edelleen 122 §: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 127 § 
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 131 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille ja 
läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 17.9.2021. 

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

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

 
TEKLA 32 § 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. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 143 § 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 30.9.2021 
klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palve-
lupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
torstaina 7.10.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Kantonen-Heikkilä ja Mervi Ilvesmäki. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 33 § Käsittelyjärjestys 

 
Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan asiat käsitellään esityslis-

tan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi 
päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous-
kutsussa. 

  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 34 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus Asiakirjat: 

− LHJ Oy/Ypäjän kunta kierrätysjätteiden keräyspisteen maanvuokra-
sopimus 1.6.2021 alkaen 

− Tuula ja Esko Kivistö, kommentti 22.6.2021 mt 213 kevyenliikenteen 
toimenpide selvityksestä 

− Seudullinen ympäristönsuojelu, ilmoitus 24.6.2021 Jan Ankelo ky:n 
ympäristölupapäätöksestä 

− Seudullinen rakennusvalvonta, toimenpidelupa 30.6.2021 Murskan 
jätevesien käsittelyn tehostamisesta 

− As Oy Ypäjän Sepäntupa, isännöitsijätiedote 24.6.2021 

− Jarmo Tamminen, ym., aloite Katinhännäntien nopeusrajoituksen 
muuttamisesta 60 km/h   

− Pasi Toivonen ja Kari Kauranen, ostotarjous ma Laurila 981-408-7-
189, 21.8.2021 

− Hämeen Poliisilaitos, tutkinnan päätös, lievä vahingonteko 
16.8.2021   

− Ypäjän kunnanhallitus 31.8.2021, omakotitonttien takaisin ostaminen 
Kaija Sànez ja Miguel Sànez Vigli sekä Tähtisalo Terttu-Maija Irmeli 
kp  

− Ypäjän kunnanhallitus 31.8.2021, kunnanhallituksen edustajan ni-
meäminen tekniseen lautakuntaan   

− Maanmittauslaitos 18.8.2021, Caruna Oy:n 110 kV voimalinjan lu-
nastuslupapäätös    

  
Valmistelija:  
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne 

tarvittavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

Lisäksi päätettiin, että Pasi Toivosen ja Kari Kaurasen ostotarjousta ma 
Laurila 981-408-7-189 nimisestä tilasta ei hyväksytä. 
Maanmittauslaitoksen lunastuslupapäätös päätettiin käsitellä erillisenä 
asiana ennen esityslistan kohdassa mainittuja muita asioita. Sampsa 
Jaakkola poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 35 § Viranhaltijapäätökset 

 
Selostus: Hallintosäännön 30 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltä-

väksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. 
Hallintosäännön 31 §: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 21 – 50 ja 4.2021 – 8. 2021 sekä toimistosihteerin päätökset 15 – 
21 ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 36 § Teknisen lautakunnan loppuvuoden 2021 kokoukset  

 
Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Hallintosäännön 121 § mukaan toimielin päättää kokouksen ajan ja pai-

kan. Hallintosäännön 119 § mukaan toimielin voi pitää kokouksen myös 
sähköisesti.  

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää lautakunnan loppuvuoden 2021 kokousten 

ajankohdat. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Tekninen lautakunta päätti kokoontua pääsääntöisesti kunnantoimistolla, 

kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 18.00 alkaen. Vuoden 2021 ko-
kouspäivät ovat 6.10., 3.11. ja 1.12.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 37 § Teknisen lautakunnan lupajaoston valinta 

 
Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan lupa-

jaoston tehtäväalueena on toimia maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisena rakennusvalvontaviranomaisena sekä toimia ympäristön-
suojelun hallinnosta annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa 
tarkoitettuna kunnan ympäristönsuojelu- ja hulevesiviranomaisena. 
 
Tekninen lautakunnan lupajaostossa viisi jäsentä. Lupajaoston jä-
senet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan valitsee tekninen lautakunta. 
 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta valitsee lupajaoston jäsenet ja henkilökohtaiset vara-

jäsenet sekä nimeää lupajaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Teknisen lautakunnan lupajaostoon valittiin: 

Jäsen                                     Varajäsen 
Heli Kantonen-Heikkilä pj       Aaro Järvelä 
Heikki Levomäki, vpj               Miika Lehtinen 
Piia Maria Heikkilä                  Sari Airo 
Jouni Lähde                            Mirja Jokio 
Voitto Davidsson                    Markku Heikkilä 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 38 § Teknisen lautakunnan toimitus- ja katselmusjaoston valinta  

 
Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta voi valita 

keskuudestaan toimitus- ja katselmusjaoston, johon kuuluu lautakunnan 
puheenjohtaja ja kaksi (2) muuta jäsentä.  
  

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan toimitus ja katselmusjaoston, 

johon nimetään lautakunnan puheenjohtajan lisäksi kaksi muuta jäsentä.  
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Teknisen lautakunnan toimitus ja katselmusjaostoon valittiin Heikki Levo-

mäki, Timo-Mikael Sivula ja Mervi Ilvesmäki. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 39 § Yksityistieavustukset 2021 

 
Aiempi käsittely: Tekla 2.6.2021 26§ 

Kunnan yksityisteiden avustuksista on julkaistu ilmoitus  
Ypäjäläisessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla. 
Kuluvanvuoden talousarviossa on varattu yksityisteiden avustuksiin  
yhteensä 24 000 euroa.  
Saapuneiden avustushakemusten perusteella on laadittu liitteen 7 (jae-
taan kokouksessa) mukainen ehdotus yksityisteiden kunnossapitoavustus-
ten jakamisesta.  
Avustuksen saajina on 49 tiekuntaa, avustusprosenttina on käytetty 2-
luokan teillä 58 % ja 3- ja 4-luokan teillä avustusprosentti on 50 %. 
Avustuksen nostoa varten tiekuntien ei ole tarpeen esittää kuitteja toteutu-
neista kustannuksista.  
Lautakunta päättää kokouksen yhteydessä ns. tietarkastuksen pitämisestä 
muutamalle yksityistielle. 
Päätösehdotus: 
Lautakunta päättää myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustukset liit-
teen 7 mukaisesti 
Käsittelystä: 
Heikki Levomäki ja Matti Alanko eivät osallistuneet kokoukseen tämän 
asian käsittelyn aikana. 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
Tietarkastus päätettiin pitää seuraaville yksityisteille: Kivirasintie, Suokul-
mantie, Suomelantie, Lehtimäenkulmantie ja Leppäkorventie. 

Selostus: Uotilan metsätie oli määräaikaan mennessä toimittanut avustushakemuk-
sen kunnan sähköpostiin, hakemusta ei oltu, kuitenkaan huomioitu avus-
tuspäätöstä tehtäessä.  
Uotilan metsätien vuoden 2021 kunnossapitoavustuksen määrä on 172 €. 
 

Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta myöntää Uotilan metsätielle vuoden 2021 kunnossa-

pitoavustusta 172 €. 
Lisäksi tekninen lautakunta päättää vuoden 2021 tietarkastuksen ajankoh-
dan. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

Tietarkastus päätettiin pitää 15.10.2021 klo 9.00 alkaen, kokoontuminen 
kunnantoimistolla. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 40 § Paloaseman, Annantie 2 piha-alueen kunnostus 

 
Aiempi käsittely: Tekla 2.6.2021 27 § 

Paloaseman ja Annantien liikekeskuksen piha-alue os. Annantie 2 on tal-
ven jäljeltä erittäin huonossa kunnossa. päällyste on rikki useasta kohdin, 
piha-alueen kantavuus on pettänyt Kurjenmäentien puoleisesta reunasta 
ja piha-alueen kuivatusta pitää myös parantaa.  
Myös liikenteen ohjaus Annantieltä kiinteistölle kaipaa parannustoimenpi-
teitä. 
Piha-alueen korjaussuunnitelmat esitellään tarkemmin kokouksessa, ase-
mapiirros on esityslistan oheismateriaalina. Annantie 2 piha-alue ja kaava-
teistä Anna-Marin polku on tarkoitus uudelleen pinnoittaa. Määrärahojen 
puitteissa tehdään myös muiden asfaltoitujen alueiden pinnoituksia ja 
paikkauksia. 
Päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta merkitsee Annantie 2 piha-alueen korjaussuunnitel-
mat tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy ne. 
Päätös: 
Lautakunta merkitsi suunnitelman tietoonsa saatetuksi. Suunnitelmaa pää-
tettiin täydentää seuraavasti: 
-piha-alueen Loimaantien puoleiseen osaan tulee merkitä pysäköinti alue 
Loimaan - Forssantien linja-autopysäkkien käyttäjiä varten,  
- Annantien ja piha-alueen risteysalueelle ei pidä rakentaa keskisaareketta 
liikenteen jakajaksi, keskisaareke rajoittaa liiaksi raskaan liikenteen kään-
tymistä  
- Annantien risteys tulee varustaa STOP merkillä 
  

Selostus: Tekla 22.9.2021 40 § 
Tarjouspyyntö asfaltoinneista on julkaistu kunnan www-sivuilla, ilmoitus-
taululla ja lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty neljälle alueen asfaltointialan 
yritykselle. 
Yhteenveto saapuneista tarjouksista esitellään kokouksessa, liite 9. 
 

Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vertailuhinnaltaan edullisimman, 

Super Asfaltti Oy:n tekemän asfaltointi tarjouksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 41 § Vesijohtoverkoston laajentaminen Turuntien (vt 10) varrelle 

 
Selostus: Turuntien (vt 10:n) varrella on muutama kiinteistö, jotka eivät ole Ypäjän 

kunnan vesihuoltolaitoksen verkoston läheisyydessä. Alueen kiinteistöjen 
vedensaannissa on ollut ongelmia jo pidemmän aikaa. Kuluvana vuonna 
veden laadun heikkenemisen lisäksi vesi on aika-ajoin loppunut kiinteistö-
jen kaivoista. Saatujen selvitysten mukaan kiinteistön omistajat ovat osit-
tain kantoveden varassa. 
Vesihuoltolaitoksen lähin runkovesijohtoverkosto sijaitsee Munitunojan 
varrella taikka Savikontien varrella. Turuntien (vt 10:n) varrella sijaitsee 
Sallila Energia Oy:n ilmajohto, yhtiön kanssa on käyty neuvotteluja, milloin 
johtolinja olisi mahdollisesti maakaapeloitavissa. Sallila Energian edustaja 
on todennut yhtiön nopeuttavan johtolinja maakaapeloinnin aikataulua, jos 
hanke toteutetaan yhteiskaivuuhankkeena vesihuoltolaitoksen kanssa. 
Yhtiö on ehdottanut hankkeen toteuttamista vuonna 2022, Munitunojan 
varrelta rakennettavan vesijohtolinjan pituus on runsaan kilometrin, johto-
linjan pituus tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Oheismateriaalina on 
kartta alueesta. 
 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee vesijohtoverkoston laajennushankkeen 

Turuntien varrelle tietoonsa saatetuksi ja oikeuttaa teknisen johtajan sopi-
maan hankkeen toteuttamisesta yhteistyössä Sallila Energia Oy:n kanssa. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 42 § Maanmittauslaitos, Caruna Oy 110 kV johtolinjan lunastuslupapäätös  

 
Selostus: Maanmittauslaitos on tehnyt lunastuslupapäätöksen 18.8.2021 Caruna 

Oy:n hakemuksesta. Caruna Oy on pyytänyt 3.6.2020 päivätyllä hake-
muksella lupaa lunastaa pysyvä käyttöoikeuden supistus Jokioisten, 
Humppilan ja Ypäjän kuntien alueilla. Hakija omistaa ko. kunnissa 10,3 km 
pituisen Taipale – Ypäjä 110 kV voimajohdon. Johto on vuonna 1977 ra-
kennettu maanomistajien kanssa tehtyjen, määräaikaisiin vuokrasopimuk-
siin perustuen, Sopimusten mukainen 50 vuoden vuokra-aika on päätty-
mässä vuonna 2025.   
Voimajohto on rakennettu harustetuin puupylväin, joiden vaatima maa-
aluetarve on 30 metriä leveä johtoaukea sekä tämän molemmin puolin 10 
metriä leveät reunavyöhykkeet, jolla puuston korkeus on rajoitettu. 
Voimalinjan lunastusalue sijaitsee osittain Ypäjän kirkonkylän asemakaa-
va-alueella, eikä lunastusalue ole kaikilta osin vuonna 2019 vahvistetun 
asemakaavan mukainen. 
Lunastuslupapäätöksen käyttöoikeuksien rajoituksia koskevassa kohdas-
sa 4 todetaan mm.” Johtoaukealla, jonka leveys on 30 metriä, ei saa ilman 
erityistä lupaa kasvattaa puita eikä pitää rakennuksia tai kahta (2) metriä 
korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita, tavallisia aitoja lukuun otta-
matta. Rakennusraja sijaitsee 15 metriä johtoaukean keskilinjasta.” 
Asemakaava-alueella on lunastuslupapäätöksen mukaisella 30 m johtoau-
kealla sijaitsee osittain useita rakennuksia. 
Maanmittauslaitoksen lunastuslupapäätöksestä voi tehdä valituksen Hä-
meenlinnan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi 
saannista.  
Päätös on toimitettu Ypäjän kunnalle 13.9.2021.  

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättä, että Maanmittauslaitoksen lunastuslupapää-

töksestä tulee tehdä valitus ja oikeuttaa teknisen johtajan käyttämään asi-
antuntijana valitusasiakirjan laadinnassa Kirkonkylän asemakaavan laati-
jana ollutta FCG Finnish Consulting Group Oy:tä. Ypäjän kunnan tavoit-
teena on voimajohdon siirtäminen asemakaavassa osoitetulle VL-alueelle 
ja ettei rakentamisrajoituksia muodostettaisi asemakaavassa rakentami-
seen varatuille rakennusalueille. 

  
Käsittelystä: Sampa Jaakkola poistui kokouksesta asian käsittely ajaksi.  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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TEKLA 43 § Muut asiat 
 

Selostus: Aloite hevosvaellusreittien käyttämisestä maastopyöräilyyn 
 
Ypäjän taajamasta Ypäjänkylään on maastoon merkitty useita kilometrejä 
mm. hevosvaelluksiin tarkoitettuja reittejä. Reitit ovat viimevuosina olleet 
erittäin vähällä käytöllä. Maastopyöräilyn lisääntyessä on toivottu, että 
hevosvaellusreittejä voisi käyttää myös maastopyöräilyyn. 
Todettiin, että hevosvaellusreittien maaomistaja luvissa on mainittu, että 
reiteillä voidaan kulkea myös polkupyörillä. Sopimus ei koske Hevosopis-
ton hevosurheilualuita ja hiittirataa. 
 
Yrittäjäilta 
Ypäjän kunta järjestää kunnantoimistossa yrittäjäillan torstaina 14.10.2021 
klo 17.00 alkaen.  
 
Talouskatsaus 2021 ja investointiohjelma 
Lautakunnalle esiteltiin talouskatsaus 2021 1 - 8 ja investointiohjelma 
2021 – 2024. Samalla käytiin alustava keskustelu tulevien vuosien inves-
toinneista.   

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 

  
Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy-
täntöönpanoa. 
 
Pykälät: 31,32,33,34,35,36, 43 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. 
 
Pykälät: 37,38,39,40,41,42 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja posti-
osoite: 
 
Ypäjän kunta 
Tekninen lautakunta 
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti:kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 37,38,39,40,41,42 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ypäjän kunnan kirjaamoon määräajan vii-
meisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perustei-
neen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 
Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusvi-
ranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjel-
mä. 
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Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitus-
ajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asias-
sa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 000 
euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu 
on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos muu-
toksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se 
jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 
1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 

 
 
 
 
 


