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SAAPUNEET ASIAKIRJAT 
 
Tela 10  § Tj:n esitys: Tekninen lautakunta  merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät 

ja päätökset: 
 
 Selena Kankare 

- irtisanomisilmoitus 
 
Maanmittauslaitos 
- maanmittaustoimitus, voimansiirtoalueen lunastus 
- toimituspöytäkirja yleisen alueen lohkominen 
- alueellinen tietoimitus 
 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
- kuntien maksuosuudet 2014 
 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
- verkostovesien testausseloste 
 
As Oy Papalinrinne 
- isännöitsijän tiedote osakkeen omistajan vaihdosta 
   

 Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 ____________________ 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tela 11 §  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 9 - 26 ja toimistosihteerin päätökset 4  ja päättää, ettei ym. 
päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. 

   
  Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 ____________________ 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA VUODELTA 2014 
 
Tela 12 § Kunnan tilinpäätöksen laadintaa varten hallintokuntien tulee antaa kunnanhallitukselle 

selvitys talousarvion toteutumisesta 1.1. – 31.12.2014. Taloudellisen toteuman lisäksi 
tulee hallintokuntien selvityksessä kiinnittää huomiota myös toiminnallisten 
tavoitteiden ja mittareiden toteutumiseen.  
Teknisen lautakunnan talousarvion toteuma esitellään kokouksessa, liite 7a,b. 
 
Tj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2014 talousarvion toteumaraportin 
liitteen 7 a,b mukaisena tietoonsa saatetuksi. Liitteessä olevaan talouden 
tunnuslukuihin tulee joitakin muutoksia tilinpäätöksen viimeistelyvaiheessa. 
 
Päätös:.Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
_____________________ 

 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 
 
 
 

Tekninen lautakunta   13 1.4.2015   16  
 

 
 
PERTTULANTIEN KOROTETUN SUOJATIEN KORJAUS 
 
Tela 13 § Perttulantielle rakennettiin keskustan kevyenliikenteen väylien ja taajamateiden 

saneerauksen yhteydessä mm. korotettuja suojateitä, töyssyjä, rajoittamaan 
ajoneuvojen nopeutta liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Korjaustyöt ja muutokset 
valmistuivat vuonna 2000.  Osa töyssyistä on jouduttu korjaamaan jo aikaisemmin 
koska korkeusero töyssyn ja ajoradan välillä on ollut liian suuri.  
Talven jäljeltä on tien rakennekerrosten jäätymisen johdosta töyssyissä olevat 
kivetykset siirtyneet ylöspäin aiheuttaen riskin, että ajoneuvojen pohjaosat ottavat 
kiinni kiveykseen. Pahin kiveyksen siirtymä on tapahtunut Sivan ja kirkon kohdalla 
olevassa töyssyssä. Töyssyn yhteydessä olevien sadevesikaivojen painumat lisäävät 
entisestään korkeuseroa töyssyn ja ajoradan välillä. 
Korjaustoimenpiteenä on purkaa kiveykset ja asentaa ne uudestaan paikoilleen 
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Toinen vaihtoehto on purkaa korotettu suojatie 
pois ja merkitä se samaan korkoon ajoradan kanssa.  
 
Tj:n ehdotus: Lautakunta päättää, että Perttulantiellä Sivan ja kirkon kohdalla oleva 
hidaste töyssy korjataan. Korjaustöiden yhteydessä hidaste töyssy madalletaan, eikä 
suojatietä rakenneta korotettuna. Suojatie merkinnän huomioitavuuden tehostamiseksi 
nykyiset noppakiviraidat asennetaan poikki tien, suojatien molempiin reunoihin.  
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
Lisäksi lautakunta päätti selvittää Perttulantien muidenkin korotettujen suojateiden ja 
hidasteiden muutoskustannukset jos ne poistettaisiin, taikka madallettaisiin 
nykyisestään. 

 
 _______________________
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TEKNISEN TOIMEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Tela 14 § Teknisen toimiston toimistosihteeri Selena Kankare on irtisanoutunut virastaan 

16.2.2015 päivätyllä kirjeellään. Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.3.2015 antanut 
toimistosihteerin viran täyttöluvan. Hakuilmoitus on julkaistu Ypäjän kunnan www-
sivuilla, kunnan ilmoitustaululla sekä Forssan lehdessä. Ilmoitus on esityslistan 
liitteenä, liite 8a. 
Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui yhteensä 26 kpl, liite 8b.  
Hakemusten perusteella on kutsuttu haastatteluun viisi hakijaa. Haastattelun 
suorittivat teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja tekninen johtaja. Yksi haastatteluun 
kutsutuita ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä virkaa täytettäessä koska oli saanut 
hakemuksen jättämisen jälkeen uuden työpaikan.  

  
 
Tj:n ehdotus:  Tekninen lautakunta päättää valita avoinna olevaan teknisen toimen 
toimistosihteerin virkaan Riina Vuorisen ja varalle valitaan Piri-Kikka Hannola.  
Ennen viran vastaanottamista valitun tulee toimittaa hyväksytty lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.  
 
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:  10, 11 ja 12 
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät:    13 ja 14 
  
 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:  13 ja 14 
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten 

katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä  
9.4.2015 

 
 
 
 Oikaisuvaatimuksen sisältö 

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

 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
 __________ 
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