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SAAPUNEET ASIAKIRJAT 
 
Tela 15  § Tj:n esitys: Tekninen lautakunta  merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät 

ja päätökset: 
  
 KVVY ry 

- jätevedenpuhdistamon raportti 14.5.2015 
  
Taina Hokka 

- tiedoksi kokousasioiden jatkokäsittelyyn 23.3.2015 
- päätöksessä olevien virheiden korjaaminen, 13.4.2015 
- asiavirheen korjauspäätös kysely 20.4.2015 

Maanmittauslaitos 
- ilmoitus maanmittaustoimituksesta 3.6.2015 
- ilmoitus alueellisesta tietoimituksesta 2.6.2015 
- ilmoitus maanmittaustoimituksesta 4.6.2015 
- maanomistajien kuuleminen alueellisesta tietoimituksesta, alue 2 
- ilmoitus rajankäynnistä, Notkolanlisä kiinteistöllä 

 
Pirkanmaan ELY-keskus  

- lupapäätös opastauluille 19.5.2015 
 
Jarex Oy 

- alueen käyttölupasopimus 1.6.2015 
 
Metsäliitto Osuuskunta 

- erittely puukauppamaksusta 28.5.2015 
 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

- Ypäjä – Loimaa siirtoviemärin ja varavesiyhteyden urakoiden 1 ja 2 
työmaakokous pöytäkirjat 20.5.2015  

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
_____________________ 

 
 

 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 
 
 
 

Tekninen lautakunta  16 3.6.2015  17  
 
 

 
 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tela 16 §  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 27- 39 ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta lautakunnan 
käsiteltäväksi. 

   
  Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 _____________________ 
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YKSITYISTEIDEN VUODEN 2015 KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET  
 
Tela 17 § Kunnan myöntämistä yksityisteiden avustuksista on julkaistu ilmoitus Ypäjäläisessä, 

kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla. Kuluvan vuoden talousarviossa on 
varattu yksityisteiden avustamiseen yhteensä 34 000 euroa. 

  
Saapuneiden avustushakemusten perusteella on laadittu liitteen 9 mukainen ehdotus 
yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakamisesta.  
Avustuksen saajina on 54 tiekuntaa, avustusprosenttina on käytetty 2-luokan teillä 58 
% ja 3- ja 4-luokan teillä avustusprosentti on 50 %. 
Avustuksen nostoa varten tiekuntien ei ole tarpeen esittää kuitteja toteutuneista 
kustannuksista. Lautakunta päättää arpoa kuusi tiekuntaa, joille tehdään syksyllä ns. 
tietarkastus, jonka yhteydessä tarkistetaan tien kunto ja tarvittaessa tiekunnan 
kirjanpito. 

  
Tj:n ehdotus: Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityisteiden kunnossapito-
avustukset liitteen 9 mukaisesti. Avustuskelpoiseksi katsotaan pääsääntöisesti 
sellainen yksityistie, jonka varrella on vähintään kaksi ympärivuotisessa käytössä 
olevaa kiinteistöä, taikka yksityistielle ohjautuu tiekunnan ulkopuolista läpiajo-
liikennettä. 
Anne – Marie Österbackan Ypäjänkyläntie 1051 avustushakemukset hylätään koska 
tie ei ole avustuskelpoinen. Tiekunta ei ole järjestäytynyt ja tien varrella ei ole kahta 
ympärivuotisessa käytössä olevaa kiinteistöä. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
Lisäksi lautakunta päätti että tietarkastus tullaan tekemään seuraaville yksityisteille: 
Kaahintie, Kartanonkyläntie, Käpälintie, Saarentie,Kärppäsaarentie, Suumäki – 
Kotikoivikko tie. 
Tarkastus pidetään myöhemmin päätettävänä ajankohtana.  
 
Hannu Paija poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn 
 
___________________ 
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YKSITYISTEIDEN VUODEN 2015 PERUSPARANNUSAVUSTUKSET  

Tela 18 § Perusparannusavustusta on hakenut 10 tiekuntaa ja hakemusten mukainen anottu 
avustusmäärä on yhteensä noin 25 133 €.  

Perusparannusavustushakemuksista on laadittu yhteenveto, liite 10. 
   
 Avustushakemukset esitellään tarkemmin kokouksessa.  
 
 Tj:n ehdotus: Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityisteiden perusparannus-

avustukset liitteen 10 mukaisesti. 
 Osalta tiekunnista puuttui kustannusarvio ja suunnitelma peruskorjaushankkeen 

toteuttamisesta. Kustannusarvio tulee toimittaa tekniselle johtajalle ennen korjaus-
hankkeen käynnistämistä.  
Tien kunnossapito sorastus, ojien kaivuu (ellei ole kyseessä uuden kuivatusojan 
kaivuu) ja kaluston korjaus eivät ole peruskorjausavustukseen oikeuttavia 
kustannuksia. 

  
Avustusten enimmäismäärä on kuitenkin enintään 50 % perusparannuksen 
kokonaiskustannuksista ja avustuksia nostettaessa on esitettävä tositteet toteutuneista 
kustannuksista.  
Anne – Marie Österbackan Ypäjänkyläntie 1051 avustushakemukset hylätään koska 
tie ei ole avustuskelpoinen. Tiekunta ei ole järjestäytynyt.  
Löyttyntien perusparannusavustus hylättiin koska tien sorastus # 0-16 mm murskeella 
ei katsota olevan tien perusparannusta. 
   
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
_________________ 
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HONKALAN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU 
 
Tela 19 §  Honkalan alueen kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen ja tavoitteena on saada 

kaava kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kesäkuun kokoukseen.  
Alueelle on jo aikaisemmin rakennettu vesi ja viemärijohtojen runkolinjat mutta, 
kaavoitettujen tonttien vesi- ja jätevesihuollon toteuttamiseksi tarvitaan 
kunnallistekniikan lisärakentamista. 
Alueen liikennöinti tukeutuu Ypäjänkyläntiehen johon liittyvät Honkalantie, 
Honkalankuja ja Ollenkuja. Uusien kaavateiden rakentaminen edellyttää 
katusuunnitelmien laadintaa.  
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on toiminut alueen kaavoittajana ja laatinut 
aikaisemman kaavan mukaisen Honkalantien katusuunnitelman sekä Perttulan- 
Mätikön alueelle rakennetun vesi- ja viemärilinjojen suunnitelmat. FCG on myös 
suunnittelijana Ypäjä – Loimaa siirtoviemärihankkeessa. 
 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä on pyydetty tarjous Honkalan alueen 
kunnallistekniikan suunnittelusta, liite 11. Alueen kunnallistekniikan suunnittelu tulee 
aloittaa mahdollisimman pian jotta alueen kunnallistekniikan rakentaminen päästäisiin 
aloittamaan. 
 
Tj:n ehdotus: 
Tekninen lautakunta hyväksyy FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjouksen 
Honkalan alueen kunnallistekniikan suunnittelusta. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
__________________ 
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VARSANSUONTIEN NIMEÄMINEN 
 
Tela 20 §  Vapo Oy:n turvetuotanto on tehnyt esityksen, että Ypäjällä sijaitseville 

turvetuotantoalueille annettaisiin osoitteet. Osoitteiden tarpeellisuutta perustellaan 
mm. palo- ja pelastuspalveluiden tavoitettavuuden parantumisella. Vapo ehdottaa, että 
Letkunsuon, liite 12 a ja Varsansuon, liite 12 b turvetuotantoalueille johtavat tiet 
nimettäisiin osoiteteiksi; Varsansuontie ja Letkunsuontie.   

 Ypäjällä Letkunsuontie on jo nimettynä osoitetieksi Ypäjänkyläntieltä kohti 
Letkunsuota joten sitä ei voi käyttää. Letkunsuon osoite pystytään antamaan 
Vahteristontien mukaan joten Letkunsuolle ei tarvitse määritellä uutta osoitetietä. 

 Kolin metsäautotieltä erkaneva Varsansuontie voidaan nimetä osoitetieksi. 
 
 Tj:n esitys: Tekninen lautakunta päättää nimetä Kolin metsätieltä Varsansuolle 

johtavan tien Varsansuontieksi. 
Tien varrella olevien kohteiden osoitenumeroinnista päättää rakennustarkastaja. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
________________________ 
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YPÄJÄ – LOIMAA SIIRTOVIEMÄRIN RAKENTAMINEN 
 
Tela 21 § Ypäjä – Loimaa siirtoviemärin rakentaminen on käynnistynyt ja työt ovat edenneet 

urakoitsijoiden toimesta Askalan Maansiirto Oy ja Somersora Oy toimesta ripeään 
tahtii. Askalan Maansiirto on urakka 1:n johtolinjaa rakentanut noin 3 km ja 
Somersora urakka 2:n johtolinjaa noin 2800 m. Osa teiden alituksista on myös tehty.  

 Rakennushankkeen valvontatehtävistä on sovittu FCG Oy:n kanssa. Hankkeen valvoja 
käy työmaalla, tarkastaa työsuorituksen, ohjeistaa urakoitsijoita, neuvottelee 
maanomistajien kanssa ja raportoi kirjallisesti Ypäjän kunnalle ja Loimaan vedelle.  

 Rakennushankeen työmaakokouksia on aloituskokouksen lisäksi pidetty yksi. 
 
 Työn totutuksen yhteydessä pyritään tekemään mahdollisimman kattavasti johtolinjan 

varrella olevien kiinteistöjen talohaarat rakennettuun paineviemäriin. Käytäntö on 
osoittanut, että kun paineviemärin talohaara tehdään hitsattavalla y-haaralla ennen 
viemärilinjan käyttöönottoa päästään parempaan ja toimivampaan lopputulokseen. 

 Siirtoviemärin varrella olevia kiinteistöjä palvelevaa 63 mm paineviemäriä on 
asennettu kaivantoon jonkin verran enemmän kuin mitä oli alkuperäisessä 
suunnitelmassa. Lisäys mahdollistaa useamman kiinteistö liittymisen rakennettuun 
viemäriverkostoon. 

 
 Ypäjä – Loimaa siirtoviemärihankkeen pumppaamo toimittajaksi on kunnanhallitus 

2.6.2015 pitämässään kokouksessa valinnut Onninen Infra Oy:n, pumppaamot ovat 
Oy Grundfos Pumput Ab:n valmistamat.   

  
 Tj:n ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee Ypäjä – Loimaa siirtoviemärihankkeen 

tilanneraportin tiedokseen ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet. 
 
 ______________________ 
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KIRJASTON 2. KERROKSEN POISTUMISTIEN RAKENTAMINEN 
 
Tela 22 § Kirjaston 2.kerrokseen on suunniteltu toimintoja jotka edellyttävät toisen 

poistumistien rakentamista. Muutoksesta on hankittu museoviraston lausunto joka 
lausunnossaan hyväksyy suunnitellun poistumisportaikon rakentamisen 
kirjastorakennuksen päätyyn. Muutostöille on saatu myös kunnan 
rakennuslupaviranomaisen rakennuslupa. 

 Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 12.5.2015 pitämässään kokouksessa ja oikeuttanut 
teknisen toimen ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin kirjaston 2. kerroksen 
poistumistien rakentamiseksi. 

 
 Valkovuokon rakennusurakoitsijalta, Rakennusliike Laaksokunnas Oy:ltä on pyydetty 

tarjous kirjaston poistumistien rakentamisesta ja ikkunan ovimuutoksesta. Muutostyön 
kokonaishinta on 18 100 €, liite 13. 

  
   
 Tj:n esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennusliike Laaksokunnas Oy:n 

tekemän tarjouksen. 
 

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:  15,16,21 
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät:    17,18,19,20 ja 22 
  
 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:  17,18,19,20 ja 22 
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten 

katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä  
11.6.2015 

 
 
 
 Oikaisuvaatimuksen sisältö 

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

 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
 __________ 

mailto:kunta@ypaja.fi
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