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Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus:
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden 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 edeltävänä perjantaina.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille ja
läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 26.7.2019.
Valmistelija:
Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat
Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen
nähtävänä pidosta.
Teknisen lautakunnan 2.8.2017 28 § päätöksen mukaan teknisen lautakunnan 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 tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Valmistelija:
Päätösehdotus:

Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat
samalla ääntenlaskijoina.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina 8.8.2019
klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon
torstaina 15.8.2019, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Levomäki ja Kirsi Lyytinen.
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Käsittelyjärjestys

Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Saapuneet asiakirjat

Selostus

Asiakirjat:
− As Oy Ypäjän Rantapuisto, yhtiökokouskutsu 19.6 2019
− Maanmittauslaitos, kutsu toimituskokoukseen 26.6.2019 ja
22.8.2019, pöytäkirja lunastustoimitus kokouksesta 18.6.2019 ja
17.5.2019, pöytäkirja lohkomistoimituksesta 13.6.2019
− Kolinmetsätie, kutsu vuosikokoukseen 18.6.2019
− Hämeen TE-toimisto, palkkatukipäätös 3.6.2019
− KVVY Tutkimus Oy, uimavesien testausselosteet 18.7.2019
− As Oy Ypäjän Kurjenlento, kutsu yhtiökokoukseen
− As Oy Ypäjän Tolminrivi, kutsu yhtiökokoukseen

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne
tarvittavilta osiltaan toimeksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätökset
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.

Valmistelija
Teklan pj:n pää- Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan päätösehdotus:
tökset 40 – 57 ja 1.8 -1.9 sekä toimistosihteerin päätöksen 20 ja päättää,
ettei ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi
Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Todettiin, että jatkossa henkilöstön työsuhteisiin liittyviä asioita kuten sairausloma, vuosiloma ym., ei tuoda lautakunnalle tiedoksi.
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Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2019

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kunnan yksityisteiden avustuksista on julkaistu ilmoitus
Ypäjäläisessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla.
Kuluvanvuoden talousarviossa on varattu yksityisteiden avustamiseen yhteensä 24 000 euroa.
Saapuneiden avustushakemusten perusteella on laadittu liitteen 13
(jaetaan kokouksessa) mukainen ehdotus yksityisteiden kunnossapitoavustusten 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 yksityistierekisteriin.
Avustuksen nostoa varten tiekuntien ei ole tarpeen esittää kuitteja
toteutuneista kustannuksista.
Lautakunta suorittaa kokouksen yhteydessä ns. tietarkastuksen
muutamalle yksityistielle.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Lautakunta päättää myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustukset liitteen
13 mukaisesti. Avustuksen maksatuksen ehtona on, että tiekunta on

ilmoittanut tiekunnan tiedot maanmittaustoimiston ylläpitämään yksityistierekisteriin.
Perusparannusavustuksia ei talouden sopeutustoimien takia voida tiekunnille myöntää vuonna 2019.
Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokouksen yhteydessä tehtiin tietarkastus Leppäkorven yksityistielle ja
Mätikön-Perälän yksityistielle, teiden kunnossa ja kunnossapidossa ei havaittu huomautettavaa.
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Teknisen lautakunnan talousarvion 2019 osavuosikatsaus

Selostus:

Teknisen lautakunnan talousarvion 2019 toteumasta on laadittu liitteen 14
mukainen osavuosikatsaus.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Osavuosikatsauksen talousosiota täydennetään sisäisten vuokrien, kesäkuun vesilaskutuksen ja joidenkin vielä kirjaamattomien kustannuserien
osalta.
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Metsähakkuut

Selostus:

Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry:n kanssa on suunniteltu Ypäjän kunnan
metsätilojen tulevia puuston hakkuukohteita. Suunnitellut hakkuut kohdistuvat pääasiassa Ypäjä – Taipale 110 sähkölinjan läheisyydessä oleviin
kiinteistöihin Kolinmäki, Talaskulma ja Hirskangas. Suunnitelmissa on tehdä hakkuita myös Kylä-Uotilan, Lohkareen ja Sora-alueen metsäkuvioilla.
Hakkuukuvioiden pinta-ala on yhteensä noin 32 ha, josta harvennushakkuuta on noin 23 ha, ylispuiden poistoa noin 4 ha ja avohakkuuta noin 5
ha.
Kokouksen aluksi lautakunta käy tutustumassa muutamiin metsäkiinteistöihin, joille hakkuita on suunniteltu.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Hakkuusuunnitelmaa tarkistetaan joiltakin osin kokouksen yhteydessä ja
tarkistetun hakkuusuunnitelman perusteella pyydetään tarjoukset metsähakkuista.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

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 Vahteriston metsäautotien eteläpuolinen osa.
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Muut asiat
Ypäjänkylän koulun myynti
- koulukiinteistön huutokauppa, huutokaupat.com palvelussa on päättynyt
ja huutokaupassa on tehty yksi huuto 61 000 €.
- tekninen johtaja on ollut yhteydessä ostajaan, joka on ilmoittanut, ettei
ole pystynyt hankkimaan rahoitusta kiinteistökaupalle
- piha-alueen leikki- ja kiipeilyvälineistä on Ypäjänkylän kyläyhdistys tiedustellut jäävätkö ne Ypäjänkylään, yhdistys on ehdottanut niille uudeksi
sijoituspaikaksi Uimakulujun ja seuraintalon välistä aluetta.
Papalintien leikkikenttä
- leikkikentällä on tehty ilkivaltaa ja aiheutettu häiriötä illalla ja yöllä lähialueen asukkaille

Valmistelija:
Päätösehdotus:
Käsittelystä:
Päätös:

Ypäjänkylän koulun myynti
Lautakunta oikeutti teknisen johtajan neuvottelemaan Ypäjänkylän koulun
huutokaupassa tarjouksen jättäneen ostajan kanssa. Mikäli kauppa ei toteudu kiinteistö laitetaan uudelleen huutokaupat.com palvelun ja etuovi.com kautta myyntiin.
Ypäjänkylän koulun piha-alueiden leikki- ja kiipeilyvälineet lahjoitetaan
Ypäjänkylän kyläyhdistykselle, niiltä osin kuin joita ei tarvita koulujen ja
päiväkodin piha-alueiden sekä muiden leikkikenttien kalustus täydennykseksi.
Papalintien leikkikenttä
Leikkikentän rakenteet korjataan ja siistitään, kustannukset peritään ilkivallan tekijöiltä, mikäli tekijät saadaan selville.
Leikkikentän käyttö ja asiaton oleskelu alueella kielletään klo 22.00 – 6.00
välisenä aikana.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 53.54,55,56,57,59,61
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 58,60
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: 58,60
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§).
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140§). Näin ollen päätösten katsotaan yleisesti tulleen tietoon 15.8.2019, josta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastus:

