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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Kokousaika: 16.10.2018 klo 18.00 – 19.50 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 

Teknisen lautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Pirjo-Riitta Palonen Teknisen lautakunnan puheenjohtaja  Piia Heikkilä 

 Heikki Levomäki Tekla vpj.  Miika Lehtinen 

 Hannu Paija   Markus Hollo 
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 Jouko Käkönen, tj  
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 Pirjo-Riitta Palonen  Jouko Käkönen 
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Pöytäkirjan tarkastus   
   
    
    
 Hannu Paija  Johanna Mäkitalo 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
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nähtävänäpito 

Päätöksen 62 § mukaan    

    
   Maarit Anttila 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

TEKLA 61 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus:   
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n 
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asi-
oiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. 
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille 
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä 
sijaansa. 
 
Ypäjän teknisen lautakunnan päätöksen 2.8.2017 28 § mukaan teknisen 
lautakunnan kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ja pj:lle 
lisäksi kirjepostina, ellei erityisistä syistä muuta johdu, kokousta edeltävä-
nä perjantaina.  
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läs-
näolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille ja 
läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 12.10.2018. 

  
Valmistelija:  
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 62 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat 

 
Selostus: Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävä-
nä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen 
nähtävänä pidosta. 
 
Teknisen lautakunnan 2.8.2017 28 § päätöksen mukaan teknisen lauta-
kunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n 
mukaisesti kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat ja 
pöytäkirjat kokousta seuraavan viikon torstaina klo 12.00 alkaen.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 17 § mukaan toimielimen pöytäkirja tar-
kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 

  
Valmistelija:  
  
Päätösehdotus: Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat 

samalla ääntenlaskijoina. 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina 
25.10.2018 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanvi-
raston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen ylei-
sesti tietoon torstaina 1.11.2018, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika 
alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Paija 

ja Johanna Mäkitalo 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 63 § Käsittelyjärjestys 

 
Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päät-
tää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut-
sussa. 

  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 64 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus Asiakirjat: 

− Maanmittauslaitos, kutsu maanmittaustoimitus 13.9.2018 

− Maanmittauslaitos, pöytäkirja rajakäynti 3.10.2018 

− KVVY, muistio neuvottelu loimijoen vesihoidon edistämisestä 
4.9.2018 

− KVVY, Esitys vesienhoitotyön koordinoinnin rahoituksesta 10.9.2018 

− KVVY, Loimijoki-ryhmän kokous 2/2018 11.10.2018 

− Hämeen liitto, Elinvoimaa Hämeeseen-hanke  

− Maanmittauslaitos, kutsu maanmittaustoimitus 17.9.2018 

− Asunto Oy Pertuntie, kokouskutsu  

− Metsäliitto, jäsensopimus ja metsänhakkuusopimukset  

− Forssan Vahinkokuivaus Oy, raportti palvelukeskuksen kosteuskar-
toituksesta  

  
Valmistelija: Riina Vuorinen, toimistosihteeri 050 414 2521 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne 

tarvittavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

Merkittiin tiedoksi teknisen johtajan osallistuminen Hämeen liiton, Elinvoi-
maa Hämeeseen hankkeen opintomatkalle Hollantiin 17.- 19.10.2018.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 65 § Viranhaltijapäätökset 

 
Selostus: Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltä-

väksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. 
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lau-
takunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan 
ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 

 
Lautakunnan kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä teknisen johtajan ja 
toimistosihteerin päätöspöytäkirjat. 

 
 

  
Valmistelija  
  
Teklan pj:n pää-
tösehdotus: 

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan pää-
tökset 81 – 98 ja toimistosihteerin päätökset 26 – 27 ja päättää, ettei ym. 
päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 66 § Lisämäärärahaesitys vuoden 2018 talousarvioon 

 
Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Kunnan omistamien rakennusten ja huoneistojen käyttökustannuksiin 

vuodelle 2018 varatut määrärahat eivät riitä kattamaan kustannuksia. Ar-
vioitua suuremmat rakennusten ja huoneistojen käyttökustannukset ovat 
aiheutuneet mm. korjaushankkeista, jotka eivät olleet talousarvion laadin-
nan yhteydessä tiedossa. 
Päiväkodin kosteusvaurion tutkimus ja korjauskulut olivat noin 53 000 €. 
Vuokralle annettujen rakennusten ja liikehuoneistojen korjaus- ja käyttö-
kustannukset ovat olleet noin 40 000 € arvioitua suuremmat. Kustannuksia 
on aiheutunut mm. Perttulantien liikehuoneiston muutostyöt, yhtiö- ja käyt-
tövastikkeet sekä Annantien liikekeskuksen muutostyöt. Muutosten toteu-
tukset ovat olleet välttämättömiä, jotta tiloja on pystytty vuokraamaan.  
Palvelukeskuksen pohjakerroksen käyttövesiputkiston rikkoontumisen joh-
dosta arvioidaan aiheutuvan noin 17 000 €:n kuivaus ja korjauskustannuk-
set loppuvuodesta 2018.  
Vesihuoltolaitoksen käyttökustannuksiin vuodelle 2018 varatut määrärahat 
eivät myöskään riitä kattamaan käyttökustannuksia. Varattuja määrärahoja 
suuremmat kustannukset aiheutuvat mm. jätevesien siirto- ja käsittelyku-
luista sekä Ypäjän pohjavesien aleneman johdosta naapurikunnista oste-
tusta arvioitua suuremmasta käyttöveden määrästä. Vesihuoltolaitoksen 
vuoden 2018 käyttökustannukset arvioidaan olevan noin 80 000 € budje-
toitua suuremmat.  
Vesihuoltolaitoksen toiminnan kehittämiseksi on tehty mm. toimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on mm. viemäriverkoston vuotovesimäärän vähentämi-
nen, vedenottamoiden saneeraustoimenpiteillä parannetaan verkostove-
den laatua ja toimintavarmuutta. Käyttömaksuja on tarkistettu ja tullaan 
jatkossakin tarkistamaan niin. että ne vastaisivat paremmin vesihuoltolai-
toksen käyttökustannuksia. Lisäksi Loimaan vesi- liikelaitoksen kanssa   
käynnistetyn yhteistoimintaselvityksen tavoitteena on mm. toimintavar-
muuden ja kustannustehokkuuden parantaminen  

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 

että teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion tehtäväalueelle kiin-
teistöt, myönnetään 110 000 euron sekä tehtäväalueelle vesihuoltolaitos, 
80 000 euron lisämääräraha. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 

TEKLA 67 § As Oy Ypäjän Helorinteen asunto 
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Ypäjän kunta omistaa As Oy Ypäjän Helorinteestä 60 m2 kaksion. Huo-

neisto on ollut myynnissä, siitä on ollut jonkin verran kyselyjä, järjestetty 
näyttöjä, mutta se ei ole kuitenkaan mennyt kaupaksi. Jotta asunnosta 
saataisiin kuitenkin tuloja kattamaan menoja, tulee asunto laittaa vuokral-
le.   

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että jatkossa As Oy Ypäjän Helorinteen as. 4 

laitetaan vuokralle. Vuokran suuruus on 600 €/kk joka sisältää lämmityk-
sen, lisäksi vuokralainen maksaa käyttöveden ja sähkön kustannukset 
käytön mukaan, mahdollisen autopaikkamaksun vuokralainen maksaa As 
Oy Ypäjän Helorinteelle yhtiön päättämän käyttömaksun mukaan. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Lisäksi lautakunta päätti, että asunnossa on eläintenpito sekä sisätiloissa 
tupakointi kielletty. Huoneisto pidetään vuokrauksesta huolimatta edelleen 
myös myynnissä. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

TEKLA 68 § Talousarvio 2019 
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet. 

Käyttötalouden kokonaismenot eivät saa nousta vuoden 2018 talousarvion 

tasosta (lukuun ottamatta palkkojen KVTES:n mukaiset yleiskorotukset, 

palkkojen sivukulut sekä sosiaali- ja terveydenhuolto). 

Kunnassa noudatetaan aiempien vuosien tapaan talouden tasapainotta-

misohjelmaa. Muun muassa avoimeksi tulevien toistaiseksi voimassaole-

vien virkojen, toimien tai tehtävien täyttämisestä päättää tapauskohtaisesti 

kunnanhallitus. 

Määräaikaisten toimien jatkamisen välttämättömyyttä on harkittava ta-

pauskohtaisesti.  

Talousarvion laadullisissa tavoitteissa on hyvä huomioida: 

• tavoitteet ovat konkreettisia ja helposti mitattavissa olevia 

• tavoitteita kannattaa tarkastella pidemmällä aikavälillä, jolloin osa-

tavoitteet voidaan jakaa eri vuosille 

• tavoitteiden on pohjauduttava kunnan strategiaan ja visioon 

Käyttötalousbudjetit tulee olla valmiina Pro Economica Premiumissa 
19.10.2018 ja ne on käsiteltävä lautakunnissa ennen sitä.  
 
Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus esitellään tarkemmin kokouk-
sessa. 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää talousarvioehdotuksen kunnanhallitukselle 

liitteen 15 mukaisena. 
Talousarvion tekstiosaa täydennetään lautakunnan marraskuun kokouk-
sessa. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 

TEKLA 69 § Lausunto Palikkalan asemakaavaehdotuksesta 
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Ypäjän kunnanhallitus on 18.9.2018 kokouksessaan hyväksynyt 

Palikkalan asemakaavaehdotuksen.  Ehdotusvaiheen asiakirjat on 
asetettu yleisesti nähtäville 26.9. 2018 – 29.10.2018 väliseksi ajaksi.  

 
Asemakaavoitettavan alueen koko on noin 20 hehtaaria.  
Palikkalan asemakaavan tavoite on tarkentaa ja ratkaista Palikkalan 
osayleiskaavassa (hyväksytty 5.3.2015) valtatie 10 varrelle osoitet-
tujen ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusalueiden TY ja 
TY-res sekä palvelualueiden P ja P-res maankäyttö. Asemakaavan 
laadinta on tullut ajankohtaiseksi johtuen alueella toimivien yritysten 
laajenemistarpeista ja niihin liittyvistä tiejärjestelyistä. 

 
Palikkalan asemakaavan ehdotusvaiheen aineisto on kokonaisuu-
dessaan nähtävillä kaavoittajan projektipankissa:  
https://kenguru.fcgsmart.fi/kenguru/P34582 

 
Käyttäjätunnus ja salasana: Palikkala 
 
Kaavaehdotuksesta mahdollisesti annettava lausunnot tulee jättää 
Ypäjän kunnanhallitukselle kirjallisesti viimeistään 29.10.2018 men-
nessä.  
 
Nähtävänäoloaikana on tehty Palikkalan yksityistien linjaukseen 
pieni muutosehdotus Artlevy Oy:n liittymän osalta. Muutosehdotus 
mahdollistaisi paremmin suurien tilaelementtien kuljetuksen pois 
tontilta.  

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta lausuntonaan toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa 

Palikkalan asemakaavaehdotuksen ja siihen mahdollisesti tehtävän Artle-
vy Oy:n tieliittymäjärjestely muutoksen johdosta. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

https://kenguru.fcgsmart.fi/kenguru/P34582
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 70 § Osakehuoneistojen myynti 

 
Selostus: Kunnan tämän vuoden taloussuunnitelman ja strategian hyväksymisen 

yhteydessä on päätetty vähentää jonkin verran kunnan omistuksessa ole-
via osakehuoneistoja. Ypäjän kunta omistaa eri asunto yhtiöissä yhteensä 
22 osakehuoneistoa, huoneistot ovat kaikki vuokrattuna. Osassa asunto-
yhtiöitä on tehty mittavia peruskorjauksia, jotka kunta on pääosin rahoitta-
nut yhtiölainalla, jota maksetaan pois kuukausittain lainavastikkeen muo-
dossa. Näissä huoneistoissa vuosittainen vuokratuotto on alhainen suh-
teessa vastikkeisiin.   
Osakehuoneistoista myyntiin voisi laittaa yksiön As Oy Ypäjän Papalinrin-
teestä ja kaksion As Oy Ypäjän Soininmäestä. Osakehuoneistojen myyn-
nissä käytetään kiinteistövälittäjä LKV Järvisen palvelua, yhdessä välittä-
jän kanssa arvioidaan myyntihinnat myytäville kohteille.  

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättä laittaa myyntiin As Oy Ypäjän Papalinrinteestä 

as 3,1 h + kk, 37 m2 ja As Oy Ypäjän Soinimäestä as A 3, 2 h + kk 45 m2. 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

TEKLA 71 § Määräalojen asettaminen myyntiin 
 

Aiempi käsittely: TEKLA 4.5.2018 38 § ja KH 16.5.2018 94§ 
Selostus: TEKLA 4.5.2018 38 § 

Kuluvan vuoden talousarvioon on kirjattu mm. maa- ja metsätilojen käyttö-
omaisuuden myyntituloja tonttien myyntitulojen lisäksi.  Suunnitelmissa on 
laittaa myyntiin niitä metsäpalstoja joita ei ole tarkoituksenmukaista mark-
kinoida tontteina ja jotka sijaitsevat erillään isommista metsätiloista. Kah-
desta myyntiin laitettavasta metsälohkosta on metsänhoitoyhdistys laatinut 
puustoarvion, jonka mukaan määritellään määräalojen pohjahinta huuto-
kauppaa varten. Myyntiin laitettavat metsäpalstat sijaitsevat Humppilantien 
ja Pelkoperäntien varrella. Muita, nyt keväällä myyntiin laitettavia kohteita 
ovat Tahkokallion tien varrella oleva kiinteistö Joosela 981-408-20-1 sekä 
noin 1200 m määräala Caissaniemi nimisestä tilasta 834-434-1-281. Kiin-
teistöt laitetaan myyntiin Huutokaupat.com sivustoille ja myyjä pidättää 
oikeuden tarvittaessa hylätä saamansa tarjoukset. Luettelo myyntiin laite-
tavista kohteista on esityslistan liitteenä, liite 12. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että 
liitteessä 12 mainitut kiinteistöt laitetaan myyntiin Huutokaupat.com sivus-
tojen kautta ja oikeuttaa teknisen johtajan päättämään myyntiin liittyvistä 
tarkennuksista. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pelkoperäntien varrella olevan Lauri-
la nimisen tilan määräalan myyntiehtoihin liitetään asuinrakennuksen ra-
kentamisvelvoite koska alue on lähellä rakennettua vesijohto- ja viemäri-
verkostoa. Yleiskaavassa alue on varattu erillispientalojen rakentamisalu-
eeksi.” 
--- 
KH 16,5,2018 94 § 
Ypäjän kunnanvaltuusto on vuosien 2018-2021 strategiassa hyväksynyt 
periaatteellisesti kunnan alueesta irrallisten tai tarpeettomiksi katsottujen 
kiinteistöjen sekä metsä- ja maa-alueiden osittaisen tai täyden myynnin tai 
vaihtoehtoisesti pitkäaikaisen vuokraamisen (Ypäjän kunnan strategia s. 
11, 17). Luettelo kohteista on esityslistan liitteenä 12. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
 
Myyntiin asetetuista määräaloista on myymättä Laurilan tilan määräala, 
jonka myyntiehtoihin on liitetty asuinrakennuksen rakentamisvelvoite. 
Määräalojen myyntiä tulee jatkaa, jotta vuoden 2018 talousarviossa ase-
tettuihin tulo tavoitteisiin päästäisiin. Laurilan tila muodostuu kahdesta 
palstasta, joista toinen on Pelkoperäntien varrella ja toinen noin 6,7 ha 
suuruinen metsätila on Metsolantien varrella.   

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta jatkaa Pelkoperäntien varrella olevan noin 1,6 ha 

Laurilan tilan määrä alan myyntiä, myyntiehtoihin liitetään edelleen asuin-
rakennuksen rakentamisvelvoite.  
Metsolantien varrella olevan noin 6,7 ha määräala Laurilan tilasta laitetaan 
myyntiin metsätilana ilman rakentamisvelvoitetta, määräalasta pyydetään 
metsänhoitoyhdistyksen arvio puuston arvosta. Puuston arvon perusteella 
lautakunta oikeuttaa teknisen johtajan määrittelemään määräalalle huuto-
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kaupan lähtöhinnan.  
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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TEKLA 72 § Muut asiat 
 

Selostus: Lautakunta keskusteli kiinteistön piha-alueiden kunnossapito tasosta. To-
dettiin, että jonkin verran on tullut toiveita puista pudonneiden lehtien ha-
ravoinnin tehostamiseksi. Lehtiroskaa on kertynyt mm. sisäänkäyntien 
läheisyyteen.  

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus:  
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Merkittiin, tiedoksi ja todettiin piha-alueiden syksyaikaisen kunnossapidon 

tehostamistarve. 
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 Kieltojen perusteet 
 
 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
Pykälät: 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 
  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: xx 
  
Hallintolainkäyttölain 5 §: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:   
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§). 
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tieto-
verkossa (KuntaL 140§). Näin ollen päätösten katsotaan yleisesti tulleen tietoon 1.11.2018, jos-
ta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 
  
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
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