YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

KOKOUSKUTSU
3/2014

KOKOUSAIKA

7.5.2014 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, Perttulantie 20

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
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16
17

LIITE

8,10
9

Saapuneet asiakirjat
Viranhaltijapäätökset
Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen
Ypäjä – Jokioinen varavesiyhteyden rakentaminen
Nuorisovaltuuston esitys penkeistä ja roskiksista Varsanojantielle

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

PUHEENJOHTAJA

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
Ypäjän kunnanvirastossa 15.5.2014 klo 12–15.

JARI HEPOMAA
Jari Hepomaa

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
7.5..2014

nro
3/2014

KOKOUSAIKA

7.5.2014 klo 18.00 – 18.40

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, Perttulantie 20

SAAPUVILLA OLLEET

Tiina Mäkeläinen
Markus Hollo
Hannu Paija
Virve Saarikoski
Katja Mäkinen
Jari Vähänen
Hannu Lehtinen

varapj.

Tapio Ahonen
Jouko Käkönen

kunnanhallituksen edustaja
tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä

JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

LAILLISUUS- JA

poissa

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT

§:t 13 - 17

PÖYTÄKIRJAN

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virve Saarikoski ja Katja
Mäkinen

TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Tiina Mäkeläinen
puheenjohtaja

Jouko Käkönen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAIKA

15.5.2014

ALLEKIRJOITUKSET
Virve Saarikoski
pöytäkirjantarkastaja

Katja Mäkinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON

Ypäjän kunnanvirastossa 16.5.2014 klo 12–15

OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Tekninen johtaja
Jouko Käkönen

sivu
16

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

pykälä
13

kokouspäivä
7.5.2014

sivu
17

SAAPUNEET ASIAKIRJAT
Tela 13 §

Tj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät
ja päätökset:
Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy
- palvelukeskuksen palo- ja turvallisuusteknisten laitteiden tarkastus ja huolto
17.4.2014
- Jaakolantie 16 väestösuojan tarkastus ja huolto 17.4.2014
- kunnan johtokeskuksen tarkastus ja huolto 17.4.2014
- Kirjaston palo- ja turvallisuusteknisten laitteiden tarkastus ja huolto 17.4.2014
Seppo Rakkolainen ja Antti Palin
- Ahteensuuntien käyttöoikeuden selvityspyyntö 13.4.2014
L&T
- sopimus Bajamaja palveluista leirialueella 4. – 16.6.2014
Öljykolmio OY
- Annantie 2 ja kunnantalon öljysäiliöiden puhdistus ja tarkastus 3.4.2014
KVVY ry
- verkostoveden testausseloste 28.3.2014
Hämeen ELY
- rakennusperintöpäivä 8.5.2014
- Forssan seudun vesihuoltoyhteistyön toteutumisen seuranta 21.3.2014
Kunnanhallitus
- henkilöstön fysikaalisen hoidon palvelut 2014 – 2015
Ramboll
- muistio seudullisen liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksesta 18.3.2014
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

pykälä
14

kokouspäivä
7.5.2014

sivu
18

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tela 14 §

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 30- 36 ja toimistosihteerin päätökset 12 ja päättää, ettei ym.
päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
___________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

pykälä
15

kokouspäivä
7.5.2014

sivu
19

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAN TARKISTAMINEN
Tela 15 §

Vesihuoltolaitoksen kulutus- ja käyttömaksuja on viimeksi tarkistettu vuonna 2012,
2013 alussa tuli alv muutos, voimassa oleva taksa on esityslistan liitteenä, liite 8 .
Kohonneet käyttökustannukset, laitteistojen saneeraustarpeet ja viemäriverkoston
laajentaminen ovat lisänneet vesihuoltolaitoksen kustannuksia.
Vesihuoltolain mukaan
o maksujen tulee vastata todellisia kustannuksia
o muut maksut kuin käyttömaksu voivat olla eri alueilla eri suuruisia, jos se on tarpeen
kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai
muusta syystä
o maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle
o maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.
Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan vesihuoltolaitoksen alijäämä oli noin 140 445,26
€ vuonna 2012 alijäämä oli 95 126,11 €. Vuonna 2013 Ypäjän kunnalle
vesihuoltolaitoksen maksama laskennallinen korvaus jäännöspääomasta oli 49 585,02
ja poistot olivat 120 788,93 €.
Tj:n ehdotus: Lautakunta tutustuu vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstietoihin sekä
nykyiseen taksaan. Lautakunta päättää hyväksyä vesihuoltolaitoksen taksan liitteen 10
mukaisena. Vesimaksun korotus on 0,24 €/m3, jätevesimaksun korotus 0,34 €/m3 ja
perusmaksun korotus 6,20 €/vuosi. Uudet maksut otetaan käyttöön 1.7.2014 alkaen.
Päätös:. Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

pykälä
70
16

kokouspäivä
28.4.2014
7.5.2014

sivu
100
20

YPÄJÄ- JOKIOINEN VARAVESIYHTEYDEN RAKENTAMINEN
Kh 70 §

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 2.4.2014 pitämässään kokouksessa YpäjäJokioinen varavesiyhteyden suunnitelmat. Ypäjän Palikkalan ja Jokioisten Vaulammin
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.
Hankkeen toteuttamisen on saatu Hämeen ELY- keskuksen hanketukipäätös, hanketta
tuetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.
Suunnitelmien perusteella on hankkeen toteutuksesta pyydetty urakkatarjouksia,
tarjouspyynnön mukaan hankkeen tulee olla valmis 30.11.2014 mennessä. Hankkeen
urakkatarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen www-sivustoilla (Hilma),
Ypäjän kunnan www-sivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla, tarjouspyyntö on
esityslistan liitteenä 23.
Yhdistelmä saapuneista tarjouksista esitellään kokouksessa.
Kj:n esitys: Tarjouksiin perustuva päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyy Louhinta Tuomola Oy:n tekemän tarjouksen.
Oheismateriaalina yhteenveto tarjouksista.
_______________________

Tela 16 §

Ypäjä – Jokioinen varavesiyhteyden rakennushankkeen urakoitsija on valittu ja työt
voidaan aloittaa sopimusneuvotteluiden ja urakkasopimuksen allekirjoittamisen
jälkeen. Maanomistajien kaivuu lupien neuvottelut ovat käynnissä ja pääosa kaivuu
luvista onkin jo saatu. Hankkeen suunnitelmia ja urakkasuoritusta on tarpeen muuttaa
lisäämällä hankkeeseen kaksi 10-tien alitusta viemäriverkostoa varten.
Tj:n esitys: Lautakunta merkitsee Ypäjä – Jokioinen rakennushankkeen
toteutusselvityksen tietoonsa saatetuksi ja päättää, että hankkeen yhteydessä tehdään
lisätöinä kaksi 10-tien alitusta viemäriverkostoa varten.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

pykälä
17

kokouspäivä
7.5.2014

sivu
21

NUORISOVALTUUSTON ESITYS PENKEISTÄ JA ROSKIKSISTA
VARSANOJANTIELLE
17 §

Ypäjän nuorisovaltuusto on esittänyt Varsanojantien varteen, liikenneympyrästä
Kartanonkoululle asti penkkejä ja tuhkakupillisia roskiksia. Kirjelmässä, liite 9,
nuorisovaltuusto toteaa mm., että” uudistus tekisi yläastelaisten koulumatkasta
mukavamman, kun jalkakäytävä ei ole täynnä roskia ja tupakantumppeja. Lisäksi se
lisäisi alueen viihtyvyyttä, joka on tärkeä esimerkiksi Finderbyjen tai Ypäjän Yön
aikana”.
Tj:n esitys: Lautakunta merkitsee nuorisovaltuuston kirjeen tietoonsa saatetuksi ja
päättää että, Varsanojantien kevyenliikenteen väylän varteen lisätään penkkejä ja
tuhkakupillisia roskiksia.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
___________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

pykälä

kokouspäivä
7.5.2014

sivu

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: 13,14,16
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

15,17

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: 15,17
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten
katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä
15. 05. 2014

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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

