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SAAPUNEET ASIAKIRJAT 
 
Tela 7  § Tj:n esitys: Tekninen lautakunta  merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät 

ja päätökset: 
 
 Ramboll infra ja liikenne 

- muistio 
- tarjous 

 
Maanmittauslaitos  
- kutsu maanmittaustoimitus, lohkominen 981-403-13-34 Kylä-Uotila 
- pöytäkirja maankäyttö-ja rakennuslain mukainen lunastus 

Katajamäentie, Maijanpolku, Kurjenpolku, Mäkipolku, Leväntie ja Suutarinkuja 
- korvaukset 

 
Ypäjän kunnanhallitus 

- toimielinten pöytäkirjat 18.3.2014 
- kaavoituskatsaus ja yhdyskuntasuunnittelu 2014-2015 18.3.2014 

 
Säteilyturvakeskus 

- mittauspöytäkirja 25.2.2014 
 
Korkein oikeus 

- muutoksenhaku Taina Hokka päätös 
 
Hämeen Ely 

- muistio Forssan seudullisen vesihuoltoyhteistyön toteutumisen seurannasta 
28.3.2014 

- rakennusperintöpäivä 8.5.2014, Hämeenlinna 
 
Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys 

- verkostoveden testausseloste 28.3.2014 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 _____________________ 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tela 8 §  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. 
 
  Telan pj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen 

johtajan päätökset 19- 29 ja toimistosihteerin päätökset 6 – 11 ja päättää, ettei ym. 
päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. 

   
  Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 ______________________ 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA VUODELTA 2013 
 
Tela 9 § Kunnan tilinpäätöksen laadintaa varten hallintokuntien tulee antaa kunnanhallitukselle 

selvitys talousarvion toteutumisesta 1.1. – 31.12.2013. Taloudellisen toteuman lisäksi 
tulee hallintokuntien selvityksessä kiinnittää huomiota myös toiminnallisten 
tavoitteiden ja mittareiden toteutumiseen.  
Teknisen lautakunnan talousarvion toteuma esitellään kokouksessa, liite 4a,b. 
 
Tj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2013 talousarvion toteumaraportin 
liitteen 4 a,b mukaisena tietoonsa saatetuksi. Liitteessä olevaan talouden 
tunnuslukuihin tulee joitakin muutoksia tilinpäätöksen viimeistelyvaiheessa. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
_____________________ 
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YPÄJÄ – JOKIOINEN VARAVESIYHTEYDEN SUUNNITTELU 
 
Tela 31§ Investointiohjelmassa on Ypäjä- Jokioinen varavesiyhteyden toteuttaminen vuonna 

2014. Hankkeesta on laadittu yleissuunnitelma, mutta rakentamissuunnitelmia ei ole 
laadittu. Ypäjä – Jokioinen varavesiyhteyden toteuttamisesta on jätetty avustusanomus 
Hämeen Ely- keskukselle. 
Hankkeen rakentamissuunnittelusta on pyydetty suunnittelutarjoukset kolmelta alan 
suunnittelutoimistolta, tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä, liite 13 a. 
Suunnittelutarjoukset esitellään kokouksessa, tarjouksista on yhteenveto pöytäkirjan 
liitteenä, liite 13 b. 
 
Tj:n ehdotus: Lautakunta päättää valita suunnittelijaksi edullisimman tarjouksen 
tehneen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Tarjouksen mukainen kokonaispalkkio 
suunnittelutyöstä on 9 698 €.  
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
________________ 
 

Tela 43 § Jokioisten kunnan kanssa on laadittu liitteen 23 mukainen sopimus Ypäjä – Jokioinen 
varavesiyhteyden toteuttamiseksi. Hankkeeseen on saatu Hämeen ELY-  keskukselta 
avustuspäätös, avustuksen suuruus on 45 % hankkeen kustannuksista. Hanke tulee 
toteuttaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Hankkeen toteuttamiseen on varauduttu 
Ypäjän kunnan taloussuunnitelmassa. 

 
Tj:n ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 23 mukaisen sopimuksen Ypäjä- 
Jokioinen varavesiyhteyden toteuttamiseksi. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
_______________________ 

 
Tela 10 § Ypäjä- Jokioinen varavesiyhteyden suunnitelmat ovat valmistuneet. Ypäjän ja 

Jokioisten vesijohtoverkostojen välille on suunniteltu rakennettavan 160 mm 
vesijohto, kuntien rajalle rakennetaan mittauspiste mittaaman veden määrää 
molempiin suuntiin. Samaan kaivantoon asennetaan 90 mm paineviemäri mahdollista 
myöhempää käyttöä varten.  

 Suunnitelma esitellään tarkemmin kokouksessa, esityslistan liitteenä on suunnitelman 
asemapiirros, liite 5. 
 
Tj:n ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Ypäjä- Jokioinen varavesiyhteyden 
toteuttamissuunnitelmat ja päättää laittaa hankeen urakkalaskentaan. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
__________________ 
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CAISSANIEMEN JÄRJESTYSSÄÄNÖT  
 
Tela 11 § Ypäjän kunnan virkistysalue Tammelan Caissaniemessä on tarkoitettu kuntalaisten 

virkistysalueeksi, lasten ja nuorten ohjattuun leiritoimintaan sekä kuntaorganisaation 
kokous-, koulutus- ja edustustiloiksi.  Caissaniemi on pääsääntöisesti avoinna ja 
vuokrattavissa 1.6. - 30.9. välisenä aikana. Caissaniemi on teknisen toimen hallinnassa 
ja sen kunnossapidosta vastaa tekninen osasto. 
Caissaniemen järjestyssääntöjä ja vuokraushintoja on tarkistettu viimeksi 2005. 
Nykyiset järjestyssäännöt ovat esityslistan liitteenä, liite 6.   
 
Caissaniemen järjestyssääntöjä on tarpeen tarkistaa lähinnä vuokraushintojen osalta.  
 
Tj:n ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Caissaniemen järjestyssäännöt ja tilojen 
vuokraushinnat liitteen 8 mukaisena. Säännöt ja vuokraushinnat ovat voimassa 
1.5.2014 alkaen. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
_______________________ 
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LAUSUNTO KURJENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA 
 
Tela 12 § Ypäjän kunnanhallitus on 25.2.2014 kokouksessaan hyväksynyt Kurjenmäen 

asemakaavan Prättäkitintien, Velhonkujan ja Pentintien alueen asemakaavan 
muutoksen luonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman.  Luonnosvaiheen 
asiakirjat asetetaan yleisesti nähtäville 3.3. – 4.4.2014 väliseksi ajaksi, liite 7.  
Aineistot löytyvät Ypäjän kunnan www-sivuilta osoitteesta www.ypaja.fi. 
 
Tekniselle lautakunnalle on varattu tilaisuus halutessaan jättää Ypäjän 
kunnanhallitukselle kirjallinen kommentti kaavaluonnoksen johdosta viimeistään 
4.4.2014 mennessä.  
 
 
Tj:n ehdotus: Lausuntonaan tekninen lautakunta toteaa, että kaavaluonnoksessa 
esitetty tiealueiden muutos vastaa alueella olevien tierakenteiden tarvetta. 
Ulkovarastointikielto voidaan poistaa kaikilta alueen yritystonteilta. 
Kaavaehdotuksessa tulee huomioida myös alueelle suunnitellun siirtoviemärin sijainti. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
_____________________ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
  Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
 Pykälät:  7,8,9,12 
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät:   10,11  
  
 HValL 3 §: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:  10,11 
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten 

katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä  
10.4.2014. 

 
 
 
 Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
 __________ 
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