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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

TEKLA 62 § 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 23.8.2019. 

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

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

 
TEKLA 63 § 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 5.9.2019 
klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palve-
lupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
torstaina 12.9.2019, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Kanto-

nen-Heikkilä ja Heikki Levomäki. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 64 § 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 65 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus Asiakirjat: 

 

− KVVY, testausseloste uimavesi Ypäjänkylä 19-18910 16.8.2019 

− KVVY, testausseloste uimavesi Piilikangas 19-18909 16.8.2019 

− KVVY, testausseloste uimavesi Murska 19-18906 16.8.2019 

− JAREKS OY, Alueen käyttölupasopimus 16.8.2019 

− Maanmittauslaitos, Toimitus Mannisten urheilukenttä 

− Maanmittauslaitos, Kutsu lohkominen 2019-607996 

− Tekninen johtaja, vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Rauhalantie 1 
C ja D 

− TE -palvelut, työllistämisilmoitus 23.8.2019 

− Tekninen johtaja palkkatukihakemus 23.8.2019 

− Tanilanlammen suojeluyhdistys ry vuosikokous ptk 10.8.2019 

− Ypäjän liikenneturvallisuustyöryhmän kokous ptk 5.2.2019 ja asialis-
ta kokoukseen 27.8.2019 

− Tekninen johtaja, Rauhalantie 1 c ja d vastaanottotarkastuksen jälki-
tarkastus pöytäkirja 23.8.2019  

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

tarvittavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 66 § 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 58 – 60 sekä toimistosihteerin päätökset 21 – 22 ja päättää, ettei 
ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 67 § Metsähakkuut 

 
Aiempi käsittely: TEKLA 31.7.2019 60 § 
 Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry:n kanssa on suunniteltu Ypäjän kunnan 

metsätilojen tulevia puuston hakkuukohteita. Suunnitellut hakkuut kohdis-
tuvat pääasiassa Ypäjä – Taipale 110 sähkölinjan läheisyydessä oleviin 
kiinteistöihin Kolinmäki, Talaskulma ja Hirskangas. Suunnitelmissa on teh-
dä hakkuita myös Kylä-Uotilan, Lohkareen ja Sora-alueen metsäkuvioilla.  
Hakkuukuvioiden pinta-ala on yhteensä noin 32 ha, josta harvennushak-
kuuta on noin 23 ha, ylispuiden poistoa noin 4 ha ja avohakkuuta noin 5 
ha. 
Kokouksen aluksi lautakunta käy tutustumassa muutamiin metsäkiinteis-
töihin, joille hakkuita on suunniteltu. 
Päätösehdotus: 
Hakkuusuunnitelmaa tarkistetaan joiltakin osin kokouksen yhteydessä ja 
tarkistetun hakkuusuunnitelman perusteella pyydetään tarjoukset metsä-
hakkuista.  
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.  
Honkalan metsäkuvion 286, hakkuu toteutetaan erityishakkuuna koska 
kyseessä on asemakaava-alue ja alueella on erityisiä luontoarvoja. 
Vahteriston metsäautotien varrella olevasta kuviosta 142 hakataan Vahte-
riston metsäautotien eteläpuolinen osa.   

Selostus: Esityslistan oheismateriaalina on tarjouspyyntö suunnitelluista metsähak-
kuista. Tarjouspyyntö on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja www-sivuilla, 
lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty viidelle alueelta puuta ostavalle metsäyh-
tiöille. Tarjousten jättöajaksi on ilmoitettu 21.8.2019. 
Saapuneet tarjoukset esitellään kokouksessa. 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy hinnaltaan korkeimman hakkuutarjouksen 

tehneen Metsäliiton tarjouksen. hakkuutarjousten vertailu on pöytäkirjan 
liitteenä, liite 16. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 68 § Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 

 
Selostus: Forssan kaupungin jätelautakunta pyytää kunnan lausuntoa jätteenkulje-

tusjärjestelmästä, liite 15. 
Jätelain mukaan asuinkiinteistöillä syntyvän jätteen kuljetukseen on kaksi 
vaihtoehtoa:  
-jätteenkuljetuksen voi järjestää joko kunta (kunnan järjestämä jätteenkul-
jetus) tai  
-kiinteistönhaltija itse tekemällä sopimuksen jätteen kuljetuksesta valitse-
mansa kuljetusyrittäjän kanssa (kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkulje-
tus) 
Tällä hetkellä kiinteistön haltija kilpailuttaa itse jätteenkuljetuksensa ja te-
kee sopimuksen jätteenkuljetuksesta, biojätteen kuljetus järjestetään kun-
nan järjestämänä. 
 
Kuljetusjärjestelmäksi voidaan valita kiinteistönhaltijan järjestämä jätteen-
kuljetus vain, mikäli jätelain 37.1 §:n edellytykset täyttyvät. Nämä jätelain 
mukaiset edellytykset ovat: 
- tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh-
tuullisin ja syrjimättömin ehdoin 
- jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee 
jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa tervey-
delle tai ympäristölle 
- vaikutukset muodostuvat kokonaisuutena arvioiden myönteiseksi ottaen 
erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja 
viranomaisten asemaan. 
 
Mikäli jätelain edellytykset täyttyvät voi jätelautakunta valita kahden kulje-
tusjärjestelmän välillä. 
 
Ramboll Finland Oy on Forssan kaupungin jätelautakunnan toimeksian-
nosta selvittänyt jätteenkuljetuksen tilannetta. Selvityksen (13.5.2019) mu-
kaan jätelain mukaiset edellytykset täyttyvät Forssan jätelautakunnan alu-
eella. Selvitys ei ota kantaa kuljetusjärjestelmän valintaan. 
Selvitys on esityslistan oheismateriaalina.    

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Lausuntonaan tekninen lautakunta toteaa: 

Ramboll Finland Oy:n laatima selvitys on perusteellinen ja kattava, sen 
pohjalta on mahdollista arvioida kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkul-
jetuksen jätelain 35 §:n ja 37 §:n mukaisten edellytysten täyttymistä Ypä-
jän kunnan alueella.  
Selvityksen kohtaan 2 liittyvänä tarkennuksena todetaan, että Ypäjän kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ypäjän kunnan rakennuslau-
takunta.   
Laaditun selvityksen ja kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetukses-
ta saadun monivuotisen kokemuksen perustella, Ypäjän kunta toteaa, että 
kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus täyttää kaikki jätelain 35 §:ssä 
ja 37 §:ssä säädetyt edellytykset.  
Ypäjän kunta kannattaa kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjär-
jestelmän säilyttämistä edelleen Ypäjän kunnan alueella.  

  
Käsittelystä:  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

TEKLA 69 § Investointien lisämäärärahaesitykset 
 

Selostus: Kuluvan vuoden 2019 talousarviossa päätettyihin investointeihin tarvitaan 
joiltakin osin lisämäärärahavarauksia. 
 
009696 Kesäteatterin katsomon rakentaminen 
- kesäteatterin katsomon vesikaton rakentamishanke valmistui pääosin 
vuoden 2018 puolella mutta, vuodelle 2019 on kirjattu vielä kustannuksia 
noin 10 400 €, hanke valmistui kesäkuussa teatteriesitysten alkuun men-
nessä 
 
009693 Palvelukeskuksen poistumisturvallisuuden lisääminen 
- Palvelukeskuksen Sprinklerijärjestelmän rakentamisen yhteydessä uusit-
tiin myös palvelukeskuksen ns. vanhan osan käyttövesiputkistot. Käyttö-
vesiputkiston uusiminen saman aikaisesti oli perusteluta koska vanhoissa 
putkistoissa on ollut toistuvia vuotoja ja vuodot ovat viime vuosina olennai-
sesti lisääntyneet. Saneerauksen yhteydessä uusittiin myös työn aikana 
havaittuja huonokuntoisia viemäriputkistoja.  
- hanke on pääosin valmis ja käyttöönotettu, vielä tehdään ennen lämmi-
tyskautta, Lukkarin ryhmäkodin kaukolämpöliittymän muutos  
- lisämäärärahan tarve on yhteensä 30 000 €  
 
009603 Vanhustentalo III peruskorjaus erityisryhmien asunnoiksi 
- Palvelukeskuksen vanhustentalojen peruskorjaus on joitakin viimeistely-
töitä lukuun ottamatta valmis, talo d on otettu käyttöön loppuvuodesta 
2018 ja talo c:n asunnot otetaan käyttöön elokuussa 2019. 
- hankkeen aikana on tullut esille tarpeen tehdä joitakin muutoksia suunni-
telmiin, sovittujen muutosten toteutus on vaikuttanut myös kustannuksiin 
- vuoden 2019 kustannuksia arvioitaessa oletettiin, että vuodelle 2018 
kohdistuisi suurempi kustannusosuus, näin ei kuitenkaan toteutunut koska 
mm. lattiarakenteiden kuivuminen vei arvioitua enemmän aikaa 
- lisämäärärahan tarve on yhteensä 70 000 € 
 
009608 Vesijohtoverkoston rakentaminen 
- vesilaitoksella toteutettiin vuosien 2018 – 2019 aikana mittavat sanee-
raushankkeet Isoniityn ja Kirkonkylän vedenottamoilla veden laadun ja 
toimintavarmuuden parantamiseksi.  
- Isoniityn vedenottamolle rakennetiin, raudan ja mangaanin suodatuslait-
teisto, veden UV-käsittely ja uusittiin pumput sekä sähkö- ja ohjauskes-
kukset sekä korjattiin kuilukaivo. 
- Kirkonkylän vedenottamolle rakennettiin 350 m3 alavesisäiliö ja uudet 
verkostopumput sekä näihin liittyvät sähkö ja ohjauskeskukset, uusittiin 
lähes kaikki pumppaamon putkistot, hankittiin raakaveden ilmastussäiliö ja 
siihen liittyvä ohjaustekniikka, saneerattiin käytössä ollut UV-laitteisto sekä 
mangaanin suodatuslaitteiston ohjausyksikkö 
- molemmat vedenottamot liitetään vielä Loimaan Vesi liikelaitoksen kau-
kovalvonta järjestelmään  
- molemmille vedenottamoille asennettiin kiinteät varavoimalaitteet 
-  vuoden 2019 kustannuksia arvioitaessa oletettiin, että vuodelle 2018 
kohdistuisi suurempi kustannusosuus, näin ei kuitenkaan toteutunut koska 
vuodelle 2019 jaksottui arvioitua suurempi osuus työsuorituksista 
- lisämäärärahan tarve on yhteensä 120 000 € 
 
  

  



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 84 
Tekninen lautakunta  28.8.2019  7/2019 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

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

tuustolle seuraavat lisäykset vuoden 2019 investointien määrärahavarauk-
siin: 
009696 Kesäteatterin katsomon rakentaminen, 10 400 € 
009693 Palvelukeskuksen poistumisturvallisuuden lisääminen, 30 000 € 
009603 Vanhustentalo III peruskorjaus erityisryhmien asunnoiksi, 70 000 € 
009608 Vesijohtoverkoston rakentaminen, 120 000 € 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

TEKLA 70 § Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 
 

Aiempi käsittely Tekla 31.7.2019 58 §  
Kunnan yksityisteiden avustuksista on julkaistu ilmoitus  
Ypäjäläisessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla. 
Kuluvanvuoden talousarviossa on varattu yksityisteiden avustami- 
seen yhteensä 24 000 euroa.  
Saapuneiden avustushakemusten perusteella on laadittu liitteen 13 
(jaetaan kokouksessa) mukainen ehdotus yksityisteiden kunnossa-
pitoavustusten jakamisesta.  
Avustuksen saajina on 48 tiekuntaa, avustusprosenttina on käytetty 
2-luokan teillä 58 % ja 3- ja 4-luokan teillä avustusprosentti on 50 %. 
Avustuksen maksatuksen ehtona on, että tiekunta on ilmoittanut 
tiekunnan tiedot maanmittaustoimiston ylläpitämään yksityistierekis-
teriin. 
Avustuksen nostoa varten tiekuntien ei ole tarpeen esittää kuitteja 
toteutuneista kustannuksista.  
Lautakunta suorittaa kokouksen yhteydessä ns. tietarkastuksen 
muutamalle yksityistielle. 
Päätösehdotus: 
Lautakunta päättää myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustukset liitteen 

13 mukaisesti. Avustuksen maksatuksen ehtona on, että tiekunta on 
ilmoittanut tiekunnan tiedot maanmittaustoimiston ylläpitämään yksi-
tyistierekisteriin. 
Perusparannusavustuksia ei talouden sopeutustoimien takia voida tiekun-
nille myöntää vuonna 2019. 
Päätös:  
Päätösehdotus hyväksyttiin.  
Kokouksen yhteydessä tehtiin tietarkastus Leppäkorven yksityistielle ja 
Mätikön - Perälän yksityistielle, teiden kunnossa ja kunnossapidossa ei 
havaittu huomautettavaa. 

Selostus: Teknisen lautakunnan 31.7.2019 tekemän yksityisteiden avustuspäätök-
sen jälkeen on käynyt ilmi, että Käkimäki – Suonpää yksityistien tiekunta 
oli jättänyt määräaikaan mennessä avustushakemuksen Ypäjän kunnan 
sähköpostiin, hakemusta ei kuitenkaan huomioitu avustuksia jaettaessa. 
Tiekunta on oikeutettu avustukseen, jonka suuruus on 271 €. 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää Käkimäki – Suonpää yksityistielle 

kunnossapitoavustusta 271 €, liite 17. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

TEKLA 71 § Muut asiat 
 

  
Selostus: Tekninen lautakunta keskusteli katu- ja tievalaistuksen yöaikaisesta sam-

mutuksesta. 
Sekä 
Palikkalan alueen muutaman kiinteistön verkostoveden laatuun liittyvästä 
palautteesta.  

  
Valmistelija:  
  
Päätösehdotus:  
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Katuvalaistus: 

Katu- ja tievalaistuksesta todettiin, että pääosin katuvalaistus sammute-
taan 24.00 – 05.00 väliseksi ajaksi.  
Kurjenmäentiellä, jossa on liiketoimintaa klo 24.00 jälkeenkin, valaistus 
voidaan pitää päällä pidempään. Tieosilla, joilla on led-valaisimet ja joiden 
valaistuksen tehoa voidaan säätää, pidetään alahaisempi valaistustaso 
päällä myös yöaikaan. 
 
Vesijohtoverkostoveden laatuun liittyvä palaute. 
Todettiin, että vesijohtoverkostosta otettujen näytteiden perusteella vesilai-
toksen asiakkaille toimittama vesi täyttää verkostoveden laadulle asetetut 
yleiset laatuvaatimukset. Verkostosta saattaa kuitenkin irrota paine ja vir-
tausvaihtelujen yhteydessä rauta ja mangaani sakkaa, joka kulkeutuu ve-
den mukana kuluttajille.  
Sakan muodostuksen pitäisi vähentyä vedenottamoille tehtyjen saneeraus 
toimenpiteiden johdosta.  
Vesijohtoverkostoa tullaan vielä syksyn aikana puhdistamaan niiltä verkos-
to osuuksilta joilta on tullut palautetta veden laadusta.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
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: 62,63,64,65,66,68,69,71 
  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 67,70 
  
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:  67, 70 
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 12.09.2019, 
josta 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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