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KOKOUSAIKA   7.10.2015 klo 18.00 – 20.30 
 
KOKOUSPAIKKA   Kunnanvirasto, Perttulantie 20 
 
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET  

 Jari Hepomaa puheenjohtaja  
Tiina Mäkeläinen varapj.  
Hannu Lehtinen poissa  
Hannu Paija   
Virve Saarikoski poissa  
Katja Mäkinen   
Jari Vähänen   

 

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET  
 
 
 

 Tapio Ahonen kunnanhallituksen edustaja 
  
  
Jouko Käkönen tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä 
  
  

 

 
LAILLISUUS- JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT   §:t  38 - 43 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  

 Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Mäkinen ja Jari 
Vähänen 

 
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS  

  
 
Jari Hepomaa  
puheenjohtaja  

 
 
Jouko Käkönen 
pöytäkirjanpitäjä 

 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSAIKA  

  
14.10.2015 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 

  
 
Katja Mäkinen  Jari Vähänen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 
 
PÖYTÄKIRJA ON 
OLLUT YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  

 Ypäjän kunnanvirastossa 15.10.2015 klo 12–15 
 
Tekninen johtaja 
                                      Jouko Käkönen 
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SAAPUNEET ASIAKIRJAT 
 
Tela 38  § Tj:n esitys: Tekninen lautakunta  merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät 

ja päätökset: 
 
 
 Kanta-Hämeen pelastuslaitos 

- Pöytäkirja, yleinen palotarkastus Levän koulu 18.8.2015 
- Pöytäkirja, yleinen palotarkastus Ypäjänkylän koulu 19.8.2015 
- Pöytäkirja, yleinen palotarkastus Kartanon koulu 19.8.2015 
- Pöytäkirja, yleinen palotarkastus Palvelukeskus 28.8.2015 

 
KVVY 

- Tarjous  tarkkailusta vuodelle 2016 30.9.2015 
 
Metsäliitto-Osuuskunta 

- Mittaustodistus 28.9.2015 
- Mittaustodistus 29.9.2015 

 
Aluehallintovirasto 

- Vastinepyyntö ja hakemuksen täydennyskehotus Dnro ESAVI/1/04.08/2014 
 
MML 

- Kutsu toimitusnumero 2015-507647 14.9.2015 
- Alueellinen tietoimitus TN:O 2015-505991 Ypäjä (alue3) 28.8.2015 
- Kutsu yksityistietoimitus Tn:o 2015-513586 
- Kutsu lohkomistoimitus Tn:o 2015-514396 

 
FCG 

- Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys, urakka 1 29.9.2015 
 

FCG 
- luonnos Karjunsuontien maankäyttösuunnitelmaksi 

  
 
 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

_____________________ 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tela 39 §  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 78 – 83 ja toimistosihteerin päätökset 19 –  25 ja päättää, ettei ym. 
päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. 

   
  Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin 
 
 __________________ 
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LAUSUNTO TYRINSELÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 
 
Tela 40 §  Ypäjän kunnanhallitus on lähettänyt lausuntopyynnön tekniselle lautakunnalle 
  Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta, liite 20. 
 

Jokioisten ja Ypäjän kunnat kuuluttavat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n 
mukaisesti Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksen Jokioisten ja Ypäjän 
kunnissa. Kuntiin laaditaan oma osayleiskaava, mutta suunnittelu tehdään yhtenä 
kokonaisuutena. 
Kaavan tavoitteena on vähentää Suomen energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 
ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. 
Kaavoitettava alue sijaitsee Jokioisten ja Ypäjän kunnan alueella n. 5 km Ypäjän 
keskustasta pohjois-koilliseen, n. 10 km Jokioisten keskustasta luoteeseen ja n. 5 km 
Humppilan keskustasta lounaaseen. Kaavaehdotuksessa tuulivoimaloiden 
kokonaismäärä on 8 kpl, joista Jokioisten puolelle sijoittuisi neljä voimalaa, Ypäjälle 
toiset neljä voimalaa. 
Jokioisten puolelle suunnitelluista tuulivoimaloista kahden rakennusalue rajoittuu 
Ypäjän kunnan rajaan. 
 
Hanketta koskeva kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 16.9. – 16.10.2015 välisen ajan 
Jokioisten kunnanviraston teknisellä osastolla ja Ypäjän kunnantalolla sekä kuntien 
nettisivuilla (www.jokioinen.fi ja www.ypäjä.fi). 
Osalliset voivat jättää kirjalliset lausunnot kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana, 
osoitteella Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä tai sähköpostitse: 
kunta@ypaja.fi. 

 
Tj:n esitys:  
 
Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tyrinselän 
tuulivoimaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta. 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
___________________ 

 
 

http://www.jokioinen.fi/
http://www.ypaja.fi/
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VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018 
 
Tela  41 § Vuoden 2016 talousarvion laadinta pohjautuu taloussuunnitelmaan vuosille 2016 – 

2017. Kunnanvaltuusto on työstänyt Ypäjän kunnan visiota ja strategiaa joka ulottuu 
vuoteen 2020, uusi strategia hyväksytään vuoden 2016 talousarvion käsittelyn 
yhteydessä.   

  
Vuoden 2016 talousarvion menojen pitäminen vuoden 2015 tasolla on erittäin 
haastavaa. Teknisen toimen käyttämien ulkoisten palveluiden kustannukset ja 
materiaalikustannukset nousevat pääsääntöisesti yleisen kustannus nousun mukaisesti. 
Jotta tulevina vuosina kustannussäästöjä saataisiin toiminnan tehostamisen lisäksi, 
rakennuksia korjattaessa, koneita ja laitteita uusittaessa sekä uudisrakentamisessa 
tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota energiaa ja muita kustannuksia säästäviin 
ratkaisuihin.  
 

 Investointisuunnitelmassa suurimmat investoinnit ovat siirtoviemärihanke Ypäjä – 
Loimaa, osaomistusrivitalohankkeen loppuun saattaminen, vesihuollon 
toimintavarmuuden parantaminen, jätevesiverkoston laajennushankkeiden jatkaminen 
haja-asutus alueella ja kaavateiden kunnostus.  
 
Talousarvioehdotus, investointiohjelma ja henkilöstösuunnitelma esitellään tarkemmin 
kokouksessa. 
 
Tj:n ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle teknisen lautakunnan 
talousarvioehdotuksen 2016, taloussuunnitelman 2017 - 2018, henkilöstösuunnitelman 
ja investointisuunnitelman liitteen 21 mukaisena. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lautakunnan tekstiosiota täydennetään 
seuraavissa kokouksissa kunnan strategiasuunnittelun edettyä pitemmälle. 
Henkilöstösuunnitelmasta todettiin, ettei teknisen toimen henkilöstön lukumäärässä 
tapahdu muutoksia vuoden 2016 aikana. 
 
__________________ 
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METSÄHAKKUUT 
 
Tela 42 § Tekninen johtaja on yhteistyössä metsähoitoyhdistyksen edustajan kanssa käynyt läpi 

Ypäjän kunnan metsänhoitosuunnitelman josta on valikoitu ne metsätilojen kuviot 
joilla olisi mahdollisuus ja tarpeen tehdä metsänhoidollisia hakkuita tulevan kahden 
vuoden aikana. Hakkuut ovat pääasiassa harvennushakkuita, hakkuualueiden pinta-ala 
on yhteensä noin 28 ha.  

 
 Metsähakkuista on julkaistu liitteen mukainen tarjouspyyntö, liite 22. 
 

Hakkuutarjoukset esitellään kokouksessa, tarjousten vertailu on pöytäkirjan liitteenä, 
liite 23.  
 
Tj:n ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokonaishinnaltaan parhaimman 
tarjouksen tehneen Stora Enso Oyj:n tekemän ostotarjouksen.  
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
_____________________   

 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 
 
 
 

Tekninen lautakunta   43 7.10.2015   47 
 

 
HONKALAN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITELMAT 
 
Tela 43 § FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut Honkalan asemakaava alueen 

kunnallistekniikan suunnitelmat. Suunnitelma sisältää alueen teiden ja johtolinjojen 
rakentamissuunnitelman. Suunnittelussa on huomioitu alueelle aikaisemmin 
rakennetut vesi ja viemärijohtolinjat sekä jäteveden pumppaamo. Suurimpana 
kunnallistekniikan rakennushankkeena on Honkalantien rakentaminen. 

 
Laaditut suunnitelmat esitellään tarkemmin kokouksessa. Honkalan alueen 
kunnallistekniikan suunnitelmat ovat vielä osittain kesken ja joiltakin osin 
suunnitelmat vaativat vielä tarkennuksia.  
 
Tj:n esitys:  Lautakunta päättää, että suunnitelmia on tarpeen joiltakin osin täydentää 
ja tarkentaa. Lautakunta oikeutti teknisen johtajan hyväksymään suunnitelmien 
tarkennukset jonka jälkeen suunnitelmat asetetaan nähtäville 15 pv:n ajaksi ja 
pyydetään urakkatarjoukset Honkalantien rakentamisesta.  
Honkalantien ja siihen liittyvä kevyenliikenteen väylä toteutetaan alkuvaiheessa 
sorapintaisena, väylien mahdollisesta asfaltoinnista päätetään myöhemmin 
 
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:  38,39,40,41 
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät:   42 ,43 
  
 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:  42,43 
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten 

katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä  
15.10.2015 

 
 
 
 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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