YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

KOKOUSKUTSU
5/2016

KOKOUSAIKA

3.8.2016 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, Perttulantie 20

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
NRO
26
27
28
29
30
31
32

LIITE

10
11
12

Saapuneet asiakirjat
Viranhaltijapäätökset
Yksityisteiden vuoden 2016 kunnossapitoavustukset
Yksityisteiden vuoden 2016 perusparannusavustukset
Vesihuoltolaitoksen avaava tase 1.1.2016
Kurjenmäen katuvalaistuksen saneeraus
Muut mahdolliset asiat

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

PUHEENJOHTAJA

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
Ypäjän kunnanvirastossa 11.8.2016 klo 12–15.

JARI HEPOMAA
Jari Hepomaa

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
3.8.2016

nro
5/2016

KOKOUSAIKA

3.8.2016 klo 18.00 – 19.15

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, Perttulantie 20

SAAPUVILLA OLLEET

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

puheenjohtaja
varapj.

Jouko Käkönen

tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä

JÄSENET

sivu
32

poissa
poissa

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

LAILLISUUS- JA

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT

§:t 26 - 32

PÖYTÄKIRJAN

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäkeläinen ja Katja
Mäkinen

TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Jari Hepomaa
puheenjohtaja

Jouko Käkönen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAIKA

10.8.2016

ALLEKIRJOITUKSET
Tiina Mäkeläinen
pöytäkirjantarkastaja

Katja Mäkinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON

Ypäjän kunnanvirastossa 11.8.2016 klo 12–15

OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Tekninen johtaja
Jouko Käkönen

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

pykälä
26

kokouspäivä
3.8.2016

sivu
33

SAAPUNEET ASIAKIRJAT
Tela 26 §

Tj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät
ja päätökset:
Työsopimuksen lopetus
- Keijo Mannisen eläköityminen 13.6.2016
Tammelan kunta
- Kuuleminen hakemuksen vireilletulon yhteydessä 21.6.2016
Maanmittauslaitos
- Ilmoitus, toimituksen merkitseminen kiinteistörekisteriin 2016-524155
- Kutsu, maanmittaustoimitus lohkominen 2016-533143
Stora Ensi Oyj
- Selvitys kaupan metsämaksusta 29.6.2016
KVVY
- Testausseloste, talousvesi 22.7.2016
- Puhdistamolietteen lieteanalyysi 13.7.2016
ELY
- Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2017-2020
15.6.2016
- Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategia 2025 15.4.2016
Aluehallintovirasto
- Kuulutus, vesilain mukainen lupahakemus 13.6.2016
Varsanojan – Uiton yksityistie
- Vastine valitukseen 24.5.2016
Tanilan yksityistie
- vuosikokous 21.6.2016
KTJ
- Kiinteistörekisteriote 11.7.2016

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA

pykälä

kokouspäivä

sivu

Tekninen lautakunta

26

3.8.2016

34

SAAPUNEET ASIAKIRJAT (jatkuu…)
Tela 26 §
Maanmittauslaitos
- Lohkominen, pöytäkirja 2016-528337
- Ilmoitus, toimituksen merkitseminen kiinteistörekisteriin 2016-528337
Forssan kaupunki
- Pöytäkirja, jätelautakunta 21.6.2016
ELY
- Päätös tuesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Varsanojan Uiton yksityistien tiekunnan vastine päätettiin lähettää Tainan Hokalle
kommentoitavaksi ennen valituksen johdosta pidettävää toimituskokousta.
___________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
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kokouspäivä
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tela 27 §

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 67 - 80 ja toimistosihteerin päätökset 20 – 23 sekä päättää, ettei
ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

pykälä
28

kokouspäivä
3.8.2016

sivu
36

YKSITYISTEIDEN VUODEN 2016 KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET
Tela 28 §

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 10 mukainen ehdotus
yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakamisesta.
Avustuksen saajina on 52 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 kunnossapitoavustukset liitteen 10 mukaisesti. Avustuskelpoiseksi katsotaan pääsääntöisesti
sellainen yksityistie, jonka varrella on vähintään kaksi ympärivuotisessa käytössä
olevaa kiinteistöä, taikka yksityistielle ohjautuu tiekunnan ulkopuolista läpiajoliikennettä.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Arvonnan perusteella lautakunta päätti suorittaa tietarkastuksen seuraaville
yksityisteille: Kalkkimäentie, Kärppäsaarentie, Paavolantie, Rantalantie,
Suokulmantie ja Sorrintie. Syksyllä pidettävän tarkastuksen tarkempi ajankohta
päätetään myöhemmin.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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YKSITYISTEIDEN VUODEN 2016 PERUSPARANNUSAVUSTUKSET
Tela 29 §

Perusparannusavustusta on hakenut 8 tiekuntaa ja hakemusten mukainen anottu
avustusmäärä on yhteensä noin 16 750 €.
Perusparannusavustushakemuksista on laadittu yhteenveto, liite 11.
Avustushakemukset esitellään tarkemmin kokouksessa.
Tj:n ehdotus: Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityisteiden perusparannusavustukset liitteen 11 mukaisesti.
Osalta tiekunnista puuttui kustannusarvio ja suunnitelma peruskorjaushankkeen
toteuttamisesta. Kustannusarvio tulee toimittaa tekniselle johtajalle ennen korjaushankkeen käynnistämistä.
Tien kunnossapito sorastus, ojien kaivuu (ellei ole kyseessä tien rungon kuivatusta
parantava 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.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Tekninen lautakunta
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3.8.2016
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VESIHUOLTOLAITOKSEN AVAAVA TASE 1.1.2016
Tela 30 §

Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat tulleet voimaan 1.9.2014.
Lain mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista
toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja
tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot.
Kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen lausunnon 112, 9.3.2015,
kirjanpitolain soveltamisesta kunnallisessa vesihuoltolaitoksessa. Lausunnossa
kunnallisella vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän omana
toimintana olevaa vesihuoltolaitosta (ei kunnallista osakeyhtiötä).
Vesihuoltolaitosten tulee vesihuoltolain (9.2.2001/119, myöhemmin VHL) 20.1 §:n
mukaan jatkossakin eriyttää vesihuollon kirjanpito kunnan muista toiminnoista.
Mikäli vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä vesi-huoltolain 17 a §:n
mukaisen kunnan päätöksen perusteella, myös huleveden viemäröinnin kirjanpito
tulee eriyttää. Jos vesihuoltolaitos hoitaa vesi-huollon lisäksi huleveden viemäröinnin,
on kumpikin toiminto siis eriytettävä. Eriyttämisellä pyritään siihen, että
tilinpäätöksen ja siinä esitettyjen tunnus-lukujen perusteella voidaan läpinäkyvästi
arvioida, missä määrin vesihuollosta ja huleveden viemäröinnistä perittävät maksut
kattavat palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pitkällä aikavälillä, ja
ovatko maksut kohtuullisia.
Eriytettävän liiketoiminnan avaavan taseen vastaava- ja vastattavaerien arvojen tulee
perustua kunnan edellisen tilikauden tasearvoihin. Kirjanpidollista taseyksikköä
muodostettaessa yksilöidään liiketoimintaan kohdistuvien omaisuus- ja velkaerien
sisältö. Kunnan sijoituksen määrä muodostuu omaisuus- ja velkaerien erotuksesta, ja
se voidaan jakaa peruspääomaksi ja lainaksi. Koska aloittavassa taseessa määritellään
omaisuus ja velkaerät lähtökohtaisesti pysyväisluonteisesti, valtuuston on päätettävä
asiasta.
Kirjanpidollisesti eriytetyssä taseyksikössä noudatetaan tasejatkuvuuden periaatetta
siten, että kertyvät yli- ja alijäämät kumuloituvat liiketoiminnan omaan pääomaan.
Kun laskennallisesta taseyksiköstä muodostetaan vastaavaa toimintaa jatkava
kirjanpidollinen taseyksikkö, aloittavaan taseeseen on suositeltavaa merkitä myös ko.
liiketoimintaan kohdistuva aikaisemmilta tilikausilta kertynyt yli-/alijäämä.
Ypäjällä vesihuoltolaitoksen kustannuksiin ei ole kirjattu hulevesiverkoston
rakentamis- ja kunnossapitokustannuksia vaan ne kustannukset on kirjattu
liikenneväylien kustannuksiin.
Vesihuoltolaitoksen avaava tase 1.1.2016 on laskettu yhteistyössä kirjanpidon ja
kunnan tilintarkastajan kanssa.
Tj:n esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
vesihuoltolaitoksen avaavan taseen 1.1.2016 alkaen liitteen 12 mukaisena. Lisäksi
lautakunta ehdottaa, että 1.1.2016 alkaen korvauksena peruspääomalle lasketaan 1
%:n mukainen tuotto.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KURJENMÄEN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS
Tela 31 §

Sallila Sähkönsiirto Oy ja Sonera uusivat Kurjenmäen kaava-alueen Uotilantien,
Kurjentien ja osittain myös Annantien varrella olevat sähkö- ja telekaapelit. Nykyiset
ilmajohdot korvataan maakaapeleilla. Yhteiskäytössä olevissa pylväissä on myös
kunnan katuvalot ja niiden kaapeloinnit. Pylväiden jäädessä pois yhteiskäytöstä on
perusteltua uusia myös näiltä tieosilta katuvalasitus.
Sallila on laatinut suunnitelman Kurjenmäen katuvalaistuksen uusimisesta.
Sallilan ja Soneran kaivuutöiden yhteydessä samaan kaivantoon on suunniteltu
asennettavaksi maakaapelit katuvalaistuksen sähköistykselle ja perustukset uusille
valaisinpylväille. Nykyiset elohopeahöyrylampuilla varustetut katuvalaisimet
korvataan led- valaisimilla ja valaisinpylväinä käytetään metallipylväitä. Niillä
tieosilla joissa ei nykyisin ole valaistusta, Uotilantie ja Pentintie, valaisinpylväät ja
valaisimet voitaisiin asentaa vuonna 2017.
Vuoden 2016 investointisuunnitelmassa on varattu katuvalaistuksen rakentamiseen ja
saneeraukseen 20 000 €. Varatusta määrärahasta pääosa käytetään Honkalan alueen
katuvalaistuksen kaapelointiin ja valaisinperustuksiin jotka on toteutettu
tierakentamisen yhteydessä.
Jotta Kurjenmäen valaistuksen saneeraus pystytään kokonaisuudessaan toteuttamaan
samanaikaisesti sähkö ja telekaapelointien kanssa tulee vuoden 2016 valaistuksen
rakentamiseen ja saneeraukseen varattuun 20 000 €:n määrärahaan pyytää ylitysoikeus
kunnanvaltuustolta.
Tj:n esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy Kurjenmäen katuvalaistuksen
saneeraussuunnitelman.
Lisäksi Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
20 000 €:n ylitysoikeutta vuoden 2016 investointisuunnitelman kohtaa valaistus 9607.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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MUUT ASIAT

Tela 32 §

ANNANTIEN KUUSET
Annantien alkuosan varrella kasvavista kuusista on tullut valituksia, puiden oksat
kasvavat liikennealueelle ja kuuset varjostavat Toltintien eteläpuolella olevia tontteja.
Lautakunta päätti hakea maisematyölupaa Annantien varrella olevan kuusikon
harventamiseksi, lähempänä Annantietä olevat kuuset voitaisiin poistaa.
HEVOSTALLIEN LANNAN JATKOKÄSITTELY
Ypäjäläiset hevostalliyrittäjät ovat todenneet lautakunnan puheenjohtajalle, että jos
tallissa käytetään purukuiviketta, ei tällöin lannalle tahdo löytyä vastaanottajia
Ypäjältä.
Todettiin, pienten hevostallien lisääntyessä Ypäjällä, tulee entistä tärkeämmäksi että,
kuivikelannalle järjestyy kohtuukustannuksilla hyötykäyttöä riippumatta käytetystä
kuivikkeesta.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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3.8.2016

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: 26,27,30,31,32
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 28,29
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: 28,29
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten
katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä
11.08.2016

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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

