YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
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LIITE
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Saapuneet asiakirjat
Viranhaltijapäätökset
Palvelukeskuksen osasto Valkovuokon muutostyöt
Ypäjä – Loimaa siirtoviemäri
Teknisen lautakunnan kokous

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

PUHEENJOHTAJA

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
Ypäjän kunnanvirastossa 9.10.2014 klo 12–15.

JARI HEPOMAA
Jari Hepomaa
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nro
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KOKOUSPAIKKA
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SAAPUVILLA OLLEET

Jari Hepomaa
Tiina Mäkeläinen
Hannu Lehtinen
Hannu Paija
Virve Saarikoski
Katja Mäkinen
Jari Vähänen

puheenjohtaja
varapj.

Tapio Ahonen

kunnanhallituksen edustaja

Jouko Käkönen

tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä

JÄSENET
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sivu
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OLLEET

LAILLISUUS- JA

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT

§:t 32 -36

PÖYTÄKIRJAN

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Lehtinen ja Hannu
Paija

TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Jari Hepomaa
puheenjohtaja

Jouko Käkönen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAIKA

8.10.2014

ALLEKIRJOITUKSET
Hannu Lehtinen
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Paija
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON

Ypäjän kunnanvirastossa 9.10.2014 klo 12–15

OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Tekninen johtaja
Jouko Käkönen

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

pykälä
32

kokouspäivä
1.10.2014

sivu
38

SAAPUNEET ASIAKIRJAT
Tela 32 §

Tj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät
ja päätökset:
Forssan kaupungin jätelautakunta
- Sako- ja umpikaivolietteiden kerääminen ja taksojen harmonisointi
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
- Yleisen palotarkastuksen pöytäkirja
Maanmittauslaitos
- Kutsu toimituskokoukseen no 2014-484877
- Kutsu toimituskokoukseen no 2014-482346
Ely-keskus
- Ypäjä-Loimaa vesihuoltohankkeen 2. valmistelukokous
- Forssan seudullisen vesihuoltoyhteistyön toteutumisen seuranta
Hämeenlinnan kaupunki
- Pelastuslautakunnan kokouspöytäkirja Nro 2/2014
Metsäliitto
- Hankintasopimus
- Metsähakkuusopimus
Sallila Energia Oy
- Määräaikaistarkastuspöytäkirja
Kvvy ry
- Tarjous tarkkailusta
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

pykälä
33

kokouspäivä
1.10.2014

sivu
39

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tela 33 §

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 110- 123 ja toimistosihteerin päätökset 26 – 29 ja päättää, ettei ym.
päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

pykälä
34

kokouspäivä
1.10.2014

sivu
40

PALVELUKESKUKSEN OSASTO VALKOVUOKON MUUTOSTYÖT
Tela 34 §

Vuoden 2014 investointiohjelmassa on Palvelukeskuksen osasto Valkovuokon
muutostöiden aloitus. Hankkeeseen on saatu ARA:lta ehdollinen varauspäätätös
60 000 € avustuksesta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen sekä 140 000 €
vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen.
Hanke on tarkoitus käynnistää syksyllä 2014 ja töiden tulee valmistua kesällä 2015.
Valkovuokon asukkaat siirtyvät palvelukeskuksen muihin osastoihin muutostöiden
ajaksi.
Hankkeen suunnitelmien perustuen on pyydetty hankkeen toteutuksesta
urakkatarjouksia. Liitteen 18 mukainen tarjouspyyntö on julkaistu julkisten
hankintojen HILMA www-sivuilla, Ypäjän kunnan www-sivuilla sekä kunnan
ilmoitustaululla. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 1.10.2014.
Tj:n esitys: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Valkovuokon
muutostöiden urakoitsijoiksi valitaan seuraavat urakoitsijat:
Rakennusurakka: Rakennusliike Laaksokunnas Oy, urakkasumma 252 000 €
LVI urakka: Loimaan HT Asennus Oy, urakkasumma 31 600 €
Sähköurakka: Sallila Sähköasennus Oy, urakkasumma 24 900 €
Saapuneista tarjouksista on laadittu yhteenveto pöytäkirjan liitteeksi, liite 19.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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pykälä
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kokouspäivä
1.10.2014

sivu
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YPÄJÄ – LOIMAA SIIRTOVIEMÄRI
Tela 35 §

Ypäjän kunnan investointisuunnitelmassa on Ypäjä – Loimaa siirtoviemärin
rakentamien Yhteistyössä Loimaan kaupungin liikelaitoksen Loimaan Veden kanssa.
Hankkeentoteutuksesta on laadittu Ypäjän kunnan ja Loimaan Veden välinen sopimus
Sopimuksen mukaisesti hankkeesta on aikanaan jätetty avustusanomus Hämeen ELYkeskukselle jotta hanke toteutettaisiin valtion vesihuoltotyönä. Valtio on kuitenkin
luopumassa vesihuoltohankkeiden toteuttamisesta valtion vesihuoltotyönä ja jatkossa
valtio tukeekin hankkeita pääsääntöisesti vain avustamalla.
Hämeen ELY- keskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa on Hämeen ELYkeskuksen edustaja ilmoittanut, että ympäristöministeriö on osoittanut Hämeen ELYkeskukselle vuoden 2014 talousarvion momentin 35.10.61 ympäristötöihin
tarkoitettua määrärahaa yhteensä 600 000 euroa. Lisäksi YM on tehnyt varauksen
myös vuoden 2015 määrärahalle (yht. 200 000 euroa). Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja
yhdysvesijohto -hankkeeseen on käytettävissä valtionavustusta yhteensä 800 000
euroa, edellyttäen että vuoden 2015 avustusosuus ELY- keskukselle myönnetään.
Neuvottelussa on todettu, että Hämeen ELY- keskuksella on valmiudet tehdä
tuensaajalle hankkeen rahoittamisesta avustuspäätös heti kun tarvittavat luvat,
lausunnot sekä hankkeen käynnistämiseen liittyvät asiat ovat varmistuneet ja
toteutettu.
Hankkeen rakentamissuunnitelmat ovat valmistuneet, johtolinjan maanomistajilta on
hankittu maanomistajaluvat, ELY- keskukselta on saatu yleisten teiden alitusluvat,
rautatien alituslupa on saatu Liikennevirastolta. Museovirasto ja Turun
maakuntamuseo ovat antaneet lausuntonsa hankkeesta. Museovirasto on edellyttänyt
lisätutkimuksia Kurjenmäen kaava-alueella, jätevedenpuhdistamon ja Loimaantien
välisellä johto-osalla.
Koska hanketta ei voida toteuttaa valtion vesihuoltotöinä on hankkeen
rakennuttamisvastuu kunnilla. Loimaan Veden edustaja on neuvotteluissa todennut,
että koska Ypäjän kunnan maksuosuus ja pumpattava jätevesimäärä on suurempi kuin
Loimaan tulee rakennuttamisvastuukin olla Ypäjän kunnalla. Loimaa maksaa Ypäjän
kunnalle sovitun mukaisen osuuden hankkeen kustannuksista. Hankkeeseen
myönnettävä tuki maksetaan kokonaisuudessaan Ypäjän kunnalle ja tuen osuus
huomioidaan Loimaan maksuosuudessa.
Tj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee Ypäjä – Loimaa siirtoviemärihankkeen
tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Ypäjä – Loimaa siirtoviemärin
toteutussopimuksesta poistetaan ehto, että hankkeen toteutus edellyttää hankkeen
rakentamista valtion vesihuoltotyönä. Lisäksi lautakunta esittää, että Ypäjän kunta
toimii hankkeen rakennuttajana.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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pykälä

kokouspäivä

sivu

Tekninen lautakunta
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1.10.2014
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS
Tela 36 §

Tekninen lautakunta päätti pitää talousarvio kokouksen 8.10.2014 klo 18.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

pykälä

kokouspäivä
1.10.2014

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: 32,33,34,35
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

36

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: 36
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten
katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä
9.10.2014

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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

