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Pöytäkirjan tarkastus: 
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Läsnäolo: 
 

Teknisen lautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Pirjo-Riitta Palonen Teknisen lautakunnan puheenjohtaja  Piia Heikkilä 

 Heikki Levomäki Tekla vpj.  Miika Lehtinen 

 Hannu Paija   Markus Hollo 

 Heli Kantonen-Heikkilä   Tomi Ojala 

 Johanna Alanko   Kristiina Seppä 

 Ari Väisänen   Hannu Lehtinen 

 Tero Reittonen   Veikko Nieminen 

 
Muut 
 

 Markku Saastamoinen khpj  

 Matti Alanko kh edustaja  

 Sam Vuorinen kj  

 Kalle Alanko nuvan edustaja  

 Jouko Käkönen, tj  

   

  
  

 
Vakuudeksi    
    
    
 Pirjo-Riitta Palonen  Jouko Käkönen 
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus   
   
    
    
 Johanna Alanko  Tero Reittonen 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 21   

    
   Maarit Anttila 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

TEKLA 20 § 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 29.3.2018. 

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

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

 
TEKLA 21 § 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 12.4.2018 
klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palve-
lupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
torstaina 19.4.2018, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Alanko ja Tero Reittonen. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 22 § 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 23 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus Asiakirjat: 

 Työmaakokouksen pöytäkirja 16.3.2018 

 ELY Forssan seudullisen vesihuollon seurantaryhmä muistio 
29.3.2018 

  
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 24 § 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. 

 
  

 
Telan pj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan pää-

tökset 19 – 22 sekä toimistosihteerin päätöksen 8 ja päättää, ettei ym. 
päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 25 § Teknisen lautakunnan talousarvion toteuma 2017 

 
Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Hallintokuntien tulee antaa kunnanhallitukselle selvitys talousarvion to-

teumasta 1.1. – 31.12.2017. Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousar-
vion toteuma on esityslistan liitteenä, liite 7. 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion toteuman liitteen 7 mukaisena 

ja merkitsee sen tietoonsa saatetuksi. Talousarvion toteuma liitettä täy-
dennetään ja esitellään tarkemmin kokouksessa.  

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 26 § Ypäjän Kk:n asemakaavan päivitys- ja asemakaavan laajennuksen 

luonnos  
 

Selostus: Ypäjän kunnanhallitus on 27.2.2018 kokouksessaan hyväksynyt Ypäjän 
kirkonkylän asemakaavan päivitys- ja asemakaavan laajennuksen luon-
noksen.  Luonnosvaiheen asiakirjat on asetettu yleisesti nähtäville 5.3. 
2018 – 6.4.2018 väliseksi ajaksi.  

 
Asemakaavoitettavan alueen koko on noin 151 hehtaaria.  

Ypäjän kirkonkylän asemakaavan päivityksen tavoite on tarkastaa ja 
ajantasaistaa keskustaajaman vanhat asemakaavat pääasiassa 
osoittamalla asemakaavaratkaisut toteutuneen tilanteen mukaisiksi. 
Asemakaavan laajentamisen tavoitteena on puolestaan tiivistää ja 
täydentää keskustaajaman ja Kartanonkylän välistä yhdyskuntara-
kennetta ja osoittaa Hevosopiston alueelle sen kehittämistä tukevia 
toimintoja. Asemakaavalla tavoitellaan monipuolisesti uusia raken-
tamisalueita etenkin asumisen tarpeisiin. 

 
Ypäjän kirkonkylän asemakaavan päivitys- ja asemakaavan laajennuksen 
luonnosvaiheen aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä kaavoittajan 
projektipankissa: https://kenguru.fcgsmart.fi/kenguru/Kirkonkyla/upload.cgi 
käyttäjätunnus ja salasana: kkak 
 
Asemakaavan päivitys ja asemakaava alueen laajennuksen johdosta tulee 
rakennettavaksi jonkin verran uusia kunnallistekniikan johto-osuuksia ja 
uusia teitä. Uudet rakennuspaikat tukeutuvat kuitenkin osittain jo rakennet-
tuun infraan. 
 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta tutustuu laadittuun asemakaava luonnokseen ja tote-

aa, ettei sillä ole huomautettavaa laaditusta asemakaava luonnoksesta. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kenguru.fcgsmart.fi/kenguru/Kirkonkyla/upload.cgi
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 27 § Leväntien valaistuksen uusiminen ja päällystäminen 

 
 

Selostus: Sallila Energialla on suunnitelmissa Leväntien asemakaava-alueen kiin-
teistöjen sähkön syöttöjohtojen uusiminen. Ypäjän kunnalla on ollut suun-
nitelmissa myös ko. tieosan katuvalaistuksen uusiminen, tien kuivatuksen 
parantaminen ja sorapintaisen tien päällystäminen. Leväntien osuus joka 
on kunnan kaavatietä kannattaa korjata samanaikaisesti, kun Sallila ra-
kentaa alueelle maakaapeliverkostoa. 
Sallila on jättänyt tarjouksen katuvalaistuksen rakentamisesta, jos työ teh-
dään samanaikaisesti heidän kaapelointihankkeen yhteydessä. 
 

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Levän kaavatien osalta uusitaan katuva-

laistus ja tie päällystetään. Ennen kaavatien päällystämistä tehdään tarvit-
tavat korjaukset tien kuivatukseen, rakenteeseen ja jätevesien johtami-
seen liittyviin johtolinjoihin sekä tierumpuihin. 
Katuvalaistuksen uusimisesta hyväksytään Sallila Sähköasennuksen jät-
tämä tarjous ja valaistuksen uusiminen tehdään alueen sähkökaapeloinnin 
uusimisen yhteydessä.  

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

Lisäksi lautakunta päätti, että Leväntielle, Katajamäentien risteyksen lä-
heisyyteen rakennetaan hidastetöyssy ajonopeuksien vähentämiseksi. 

 
 



YPÄJÄN KUNTA   ESITYSLISTA s. 33 
Tekninen lautakunta  4.4.2018  3/2018 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 
TEKLA 28 § Kesäteatterin katsomon vesikaton rakentaminen 

 
 
 

Selostus: Kesäteatterin katsomon vesikatto on suunniteltu rakennettavan yhteis-
hankkeena Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n kanssa. Ypäjän Musiikkiteatteri ry 
on sitoutunut hankkeeseen tekemällä hankkeen toteuttamiseen liittyvää 
talkootyötä.  
Kiinteällä vesikatto rakenteella korvataan nykyinen, huonokuntoinen ke-
vytkate. Vesikaton rakennushankkeesta on julkaistu liitteen 8 mukainen 
tarjouspyyntö Ypäjän kunnan ilmoitustaululla, kunnan internet sivuilla sekä 
julkisten hankintojen Hilma-sivustoilla. 
Saapuneista tarjouksista laaditaan kokoukseen yhteenveto.   

  
Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Kesäteatterin katsomon vesikatteen rakentamisen tarjouskyselyn perus-

teella ei saatu yhtään urakkatarjousta. 
Hankkeen suunnitelmia tarkistetaan yhdessä rakennesuunnittelijan ja Ypä-
jän musiikkiteatterin kanssa.  
Hanke laitetaan uuteen urakkatarjouskilpailuun siten, että urakoitsijalla on 
mahdollista tarjota toteutusta myös osaurakkana.  
Talkoilla tehtävät työt erotellaan tarkemmin hankesuunnitelmista. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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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: 20,21,22,23,24,25,26,28 
  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 27 
  
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:  27 
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 19.4.2018, 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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