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Tekninen lautakunta 
Päämäärät Mittarit Liittyy, -toimiala 

Yleiset alueet   

  Hallinto- Sivistys- Tekninen- 

Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja 
muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla pidetään 
kunta viihtyisänä.  

-yleisten alueiden 
kunnossapitotasoa parannetaan 
- yksityisteiden 
kunnossapitoavustukset 
maksetaan tiekunnille syyskuun 
loppuun mennessä 

   

     

Kuntalaisille tarjotaan laadukkaat sekä turvalliset 
puitteet liikkumiseen, liikuntaan ja muuhun 
ulkoiluun 

- yleisten alueiden ja välineiden 
kuntotarkastus on pidetty 
toukokuun loppuun mennessä 
- edistetty seudullisesti 
Loimijoen moninaiskäyttöä  
- yleisten teiden 
kehittämishankkeita on saatu 
Ely- keskuksen hankeohjelmiin 
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Rakennukset ja kiinteistöt   

  Hallinto- Sivistys- Tekninen- 

Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä 
kunnossa ja kiinteistön hoidossa huomioidaan 
kestävän kehityksen sekä vastuullisuuden 
periaatteet  

-seudullinen sotekiinteistöjen 
selvitys on käynnistetty  
-kunnan toimintojen kannalta 
tarpeettomista ja vähällä 
käytöllä olevista rakennuksista 
luovutaan 
- valmistuskeittiöiden 
muutosselvitys laaditaan 
yhteistyössä ruokahuollon 
kanssa 
- rakennusten 
kunnossapitotarveselvitys (PTS) 
on käynnistetty  

   

     

Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan 
metsätaloussuunnitelman mukaisesti niin, että 
metsänhoidossa on huomioitu myös alueiden 
monipuolinen virkistyskäyttö 

- vajaatuottoisia metsätiloja ja 
kiinteistöjä myydään 
talousarvion edellyttämässä 
laajuudessa  

   

     

Kunnalla on tarjolla kysynnän mukaisesti tontteja, 
vuokra-asuntoja sekä toimitiloja. 

- tonttien myyntitoimintaa on 
tehostettu ja tontteja on myyty  

   



- vajaatuottoisia huoneistoja 
myydään talousarvion 
edellyttämässä laajuudessa 

     

     

     

     

     

Päämäärät Mittarit Liittyy, -toimiala 

Vesihuoltolaitos   

  Hallinto- Sivistys- Tekninen- 

Vesihuoltolaitoksen häiriötön vedenjakelu ja 
jätevesien johtaminen Loimaalle puhdistettavaksi on 
normaalioloissa varmistettu kaikille verkostoon 
liitetyille kiinteistöille. 

-vedenjakelun 
toimintavarmuutta ja laatua on 
parannettu 
-viemäriverkoston vuotovesien 
määrää on vähennetty 
- Loimaan vesi liikelaitoksen ja 
Ypäjän kunnan 
vesihuoltolaitoksen 
yhteistoimintaa on edelleen 
kehitetty 
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Palo- ja pelastuspalvelut   

  Hallinto- Sivistys- Tekninen- 

Palo- ja pelastuspalvelut tuottaa Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos. laadukkaat palvelut on tuotettu 
kohtuullisin kustannuksin kunnan riskit huomioiden. 

-toiminta vastaa sovittua 
palvelutasopäätöstä 
-Ypäjän paloasema, kalusto ja 
miehistöpalvelut säilyvät 
Ypäjällä 
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Muut tekniset palvelut   

  Hallinto- Sivistys- Tekninen- 

Teknisen toimen hallinto on hoidettu tehokkaasti 
kunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden. 

-työntekijöille on mahdollisuus 
osallistua vähintään kahteen 
koulutustilaisuuteen  
-nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä 
työllistetään määrärahojen 
puitteissa 

   



-tarjotaan kuntouttavan 
työtoiminnan 
työskentelymahdollisuuksia  

     

Laadukas jätehuolto on järjestetty yhteistyössä 
alueen muiden kuntien kanssa Loimi-Hämeen 
Jätehuolto Oy:n puitteissa 

-hyötyjätteiden kierrätystä 
tehostetaan mm. muovin 
kierrätyksen osalta 

   

     

.     

     

     

     

     

     

 

 


