
Kosken Tl kunta Pöytäkirja  Nro 1/2022 

Kunnanhallitus 10.01.2022 

______________________________________________________________________________ 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

1 

Kokousaika  Maanantai 10.1.2022, klo 18:00-20.12 

 
Kokouspaikka Teams / hybridikokous, Koski Tl, kunnantalo 
     (T=Teams) 
Saapuvilla     läsnä poissa 
olleet jäsenet Pietilä Heikki  pj. x(T)  
  Mäkitalo Martti vpj. x(T)   
  Kujala Pertti  j. x(T)  
  Lehti Taisto  j. x(T) 
  Mattila Marja  j. x(T)   
  Mikkola Laura j. x(T) 
  Niemelä-Laaksonen Anne  j. x(T)   
   
  
      
Muut saapuvilla Jalli Marja  valt. pj. x(T)  
olleet  Toivonen Timo valt. I vpj. x(T)   
  Ragni Reichardt valt. II vpj x(T) 
  Partanen Henri kj /esittelijä/ x(T) 

  pöytäkirja x(T) 
       
Laillisuus ja  § 1 
päätösvaltaisuus 
 
Asiat  § 1-19 
 
Pöytäkirjan  § 2 
tarkastustapa 
 
Allekirjoitukset 
 
  Heikki Pietilä   Henri Partanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan   Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
tarkastus 
 
Tarkastusaika Torstai 13.1.2022 
 
 

 
Allekirjoitukset Pertti Kujala  Taisto Lehti 
 
     
Pöytäkirjan  Maanantai 17.1.2022 klo 9:00-14:30 Kosken Tl kunnantalo 
nähtäväolo 
 
Todistaa  Kunnanjohtaja Henri Partanen 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  10.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Kh 10.1.2022 § 1 Kunnan hallintosäännön 28 §:n (Kokouksen koollekutsuminen) mukaan 

kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapu-
heenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka 
sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien 
mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja 
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä 
tavalla. Lisäksi kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan kotisivuilla 
samassa yhteydessä, kun esityslistat lähetetään toimielimen jäsenille. 

 
 Kunnanhallitus on päättänyt, että se kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa 

Kosken Tl kunnantalolla lähtökohtaisesti joka kolmas maanantai kello 
18.00. Kokouskutsu lähetetään postitse / sähköisesti.  Kiireellisessä ta-
pauksessa kokous kutsutaan koolle puhelimitse. Pöytäkirja pidetään ylei-
sesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä seuraavana arkimaanantaina. 

 
 Kuntalain 103 §:n 2 mom:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on pää-

tösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 

Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty hallituksen 
intranetin kautta kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston pu-
heenjohtajille. Lisäksi esityslista on lähetetty tiedoksi Turun Sanomille, 
Salon Seudun Sanomille, Auranmaan Viikkolehdelle ja Yle Turkuun per-
jantaina 7.1.2022 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 10.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
 
Kh 10.1.2022 § 2 Kunnan hallintosäännön 18 luvun mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheen-

johtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjoh-
taja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. 

 
  Kunnanhallituksen käytäntönä on ollut, että pöytäkirjan tarkastajiksi vali-

taan kussakin kokouksessa varsinaisista jäsenistä aakkosjärjestyksessä 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjei-
neen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kunnanviraston keskus-
toimistossa tarkastuspäivää seuraavana maanantaina viraston normaa-
lina aukioloaikana. Pöytäkirja on tarkastettava ennen nähtävillä oloaikaa. 

 
Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Pertti Kujala ja Taisto Lehti. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  10.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

3 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Kh 10.1.2022 § 3  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:ssä säädettyä otto-oikeutta seu-

raaviin viranomaisten päätöksiin:  
 

 
Sosiaalilautakunta 15.12.2021 
Sivistyslautakunta 15.12.2021 
Tekninen lautakunta 16.12.2021 
Hyvinvointilautakunta 16.12.2021 
Rakennuslautakunta 10.1.2022 
  
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat   
 
Viranhaltijapäätös §  

  Populus  §§:t  108-116 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 10.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

4 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 31.12.2021  
 
Kh 10.1.2022 § 4 Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä Kos-

ken Tl kunnalle marraskuun loppuun 2021. Selvitys perustuu verohallin-
non antamaan verotilitysyhteenvetoon.  

 
Tarkasteluvälillä 1.1. – 31.12.2021 kunnalle on tilitetty kunnallisveroa 
ennen vähennyksiä 6.534.110 euroa, joka on 167.553 euroa (2,6 %) 
enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan.  
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 1.001.358 euroa, joka 
on 297.315 euroa (42,2 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan ai-
kaan.  

 
Kiinteistöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 513.309 euroa, joka 
on 48.909 euroa (10,5 %) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan ai-
kaan.  

 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
8.048.777 euroa, joka on 513.777 euroa (6,8 %) enemmän kuin vuonna 
2020 vastaavaan aikaan.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä tie-

toonsa saatetuksi.  
 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  10.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

5 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.11.2021 (83,3%)  
 
Kh 10.1.2022 § 5 Tuloslaskelma (ulkoinen) osoittaa, että suhteessa talousarvioon toimin-

tatuotot ovat toteutuneet 92,5 % ja toimintakulut 89,8 %. Toimintakate 
on toteutunut 89,2 %. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivinen 
1.129.046 euroa, joka on 209.293 euroa vähemmän kuin vastaavaan 
aikaan vuonna 2020. Verotuloja on kertynyt 102,8 % ja valtionosuuksia 
91,6 % suhteessa talousarvioon.  
 
Tuloslaskelma 1.1. – 30.11.2021 on esityslistan liitteenä.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1. – 30.11.2021 

tiedokseen.  
 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 10.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

6 §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 
 
Kh 10.1.2022 § 6 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kosken Tl kunta ei käytä mahdollista etu- 
  osto-oikeutta seuraavissa kaupanvahvistajan ilmoittamissa kiinteistö- 
  kaupoissa: 
 

- Kosken Tl kunnan Anttila RN:o 2:49 tilasta 1/4, yhteensä 773515 
m2, 
luovuttaja Anttila Kustaa 

- Kosken Tl kunnan Anttila RN:o 2:49 tilasta 1/4 yhteensä 
773515m2, luovuttaja Anttila Kustaa 

- Kosken Tl kunnan Ahomansikka RN:o 2:261 tila, yhteensä 1533 
m2, 
luovuttajat Östlund Sofia ja Östlund Teemu 

 
- Kosken Tl kunnan Orvonmetsä RN:o 6:31 tila, yhteensä 218500 

m2, 
luovuttaja Uusitalo Reino 

  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  



8 

Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  10.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

7 §               TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2021 
 
Kh 10.1.2022 § 7 Kunnanhallituksen tulee laatia tilinpäätös vuodelta 2021 maaliskuun 

2022 loppuun mennessä.  Tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus, tu-
loslaskelma, rahoituslaskelma, tase, konsernitase, liitetiedot ja luettelo 
kirjanpitokirjoista.  Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tilin-
päätöksen. 

 
Kunnanhallituksen toimintakertomus kootaan lautakuntien toimintakerto-
musten perusteella.  Tämän vuoksi lautakuntien toimintakertomusten si-
sällöstä tulisi olla saatavissa yhtenäiset, riittävät ja oikeat tiedot.  

 
Esityslistan liitteessä on toimintakertomuksen laadintaohjeet. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa esityslistan liitteen mukaiset ohjeet lautakunnille 

kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle jätettävän lautakun-
nan toimintakertomuksen laatimiseksi sekä pyytää lautakuntia jättämään 
kertomuksen kunnanhallitukselle helmikuun 2022 loppuun mennessä.  

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 10.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

8 §                 ATERIAKORVAUKSET 
 
Kh 10.1.2022 § 8 Verohallitus on antanut päätöksen vuodelta 2022 toimitettavassa vero-

tuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista.  Päätök-
sessä on korotettu eräitä ateriaetuuksien luontoisetuarvoja.  

  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että ravinnosta perittäviä korvauksia tarkistetaan 

1.1.2022 lukien seuraaviksi: 
    euroa/ateria 
    v. 2021 v. 2022 
 
 -     kouluruokailu  5,18 5,36 
 -     lounas tai päivällinen; palvelu-  
                               keskus, päiväkoti  6,90 7,15 

- aamiainen tai vastaava 3,42 3,52 

- koulun, päiväkodin tai hoidettavien 
ruokailun valvonnan yhteydessä  
saaman ravintoedun luontoisetu 4,14 4,29 

   
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  10.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

9 §           TALOUSARVION 2022 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 
 
Kh 10.1.2022 § 9 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 20.12.2021 Kosken Tl kunnan talousar-

vion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024.  Kunnan-
hallitus on päättänyt merkitä päätöksen tiedokseen ja antaa tarkemmat 
täytäntöönpano-ohjeet erillisellä päätöksellä. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa esityslistan liitteen mukaiset talousarvion täytän-

töönpano-ohjeet. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 10.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

10 § YLEIS- JA TALOUSHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 
Kh 10.1.2022 § 10 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kosken Tl kunnan talousarvion vuodelle 

2022 20.12.2021.  Kunnan hallintokuntien on talousarvion hyväksymisen 
jälkeen toimitettava hallitukselle talousarvioon sopeutetut käyttösuunni-
telmat helmikuun 2022 loppuun mennessä. 

 
Hallinto- ja taloustoimistossa on laadittu yleis- ja taloushallinnon käyttö-
suunnitelma, jonka on sopeutettu kunnanvaltuuston hyväksymään ta-
lousarvioon.  Käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä. 

 
Käyttösuunnitelmassa on selitetty sekä tehtäväaluekohtaisia toiminnalli-
sia tavoitteita että vastuualueiden tavoitteita.  Nämä ovat osittain päällek-
käisiä, mutta vastuualueilla on pyritty esitystavassa suurempaan tarkkuu-
teen ja esitetty alemman asteen keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan yleis- ja taloushal-

linnon käyttösuunnitelman vuodelle 2022. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  10.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

11 §                KOSKEN TL RINTAMAVETERAANIT RY:N ANOMUS 
 
Kh 10.1.2022 § 11 Kosken Tl Rintamaveteraanit ry anoo 800 €:n avustusta toiminnan tuke-

miseksi ja jäsenten huomioimiseen vuodelle 2022. 
   
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Kosken Tl Rintamaveteraanit ry:lle 800 

€:n avustuksen toiminnan tukemiseksi vuodelle 2022.  
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 10.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

§ 12 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Khall 22.11.2021 § 226 Talouspäällikkö Teija Autio on jättänyt 22.11.2021 kunnanhallitukselle ir-

tisanoutumisilmoituksen. Aution viimeinen työssäolopäivä on 
22.12.2021. 

 
 Virka tulisi julistaa auki nopealla aikataululla, jotta virka voitaisiin täyttää 

nopeasti. Tällöin pystytään varmistamaan vuoden 2021 tilinpäätöksen 
valmistuminen kuntalain mukaisessa aikataulussa ja samalla uuden vi-
ranhaltijan perehdyttäminen. 

 
 Viran tehtävän kuvauksen keskeisiä osia ovat taloushallinnon kokonai-

suudesta vastaaminen, tilinpäätöksen tekeminen, konsernitilinpäätöksen 
tekeminen, talousarvion laadinta sekä taloustietojen raportoiminen val-
tion hallinnolle ja kunnan johdolle. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu talous-
hallinnon usean ohjelman pääkäyttäjänä toimimista sekä toimialojen oh-
jaamista taloushallinnon käytännöissä. 

 
 Sote-uudistus tulee myös vaikuttamaan toimenkuvaan, koska kirjanpidon 

tapahtumat tulevat vähenemään huomattavasti, mutta kuntalain asetta-
mat vaatimukset talousarvion sekä tilinpäätöksen ja raportoinnin suhteen 
tulevat pysymään suurelta osin ennallaan. 

 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää;  

1. myöntää talouspäällikkö Teija Autiolle eron talouspäällikön virasta 
22.12.2021 alkaen. 

2. valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan hakuilmoitus sekä julkai-
semaan ilmoitus Auranmaan viikkolehdessä ja Salon Seudun Sano-
missa. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 

Ragni Reichardt saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana 
klo 18.20. 

 
Kh 10.1.2022 § 12 Määräaikaan 31.12.2021 mennessä saapui 9 hakemusta, Birgit Vapaa-

vuori, Rauno Maaninka, Tiina Mäkeläinen, Pia Oksanen, Pirjo-Marit 
Hellman, Ida Tuomi, Ville Hyörtti, Juha Eskelinen ja Maria Kulmala 
joista haastateltiin seuraavat 4 henkilöä: Piia Oksanen, Maria Kulmala, 
Tiina Mäkeläinen ja Pirjo-Maarit Hellman. 

 
 Haastattelut suoritettiin 3.1.2022. Haastattelijoina toimivat kunnanhalli-

tuksenpuheenjohtaja Heikki Pietilä, kunnanjohtaja Henri Partanen ja si-
vistysjohtaja Piritta Sihvonen. 

  
 Kokouksessa nähtävinä olevina asiakirjoina: 
 
 - luettelo hakijoista 
 - hakemukset 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  10.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

  Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita talouspäällikön virkaan Tiina Mäkeläisen 

1.3. alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että virantäyttämisessä nou-
datetaan 6 kk. koeaikaa ja virkaan valitun on esitettävä hyväksytty lää-
kärintodistus terveydentilastaan. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl 10.1.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

13 §               MAA-ALUEEN OSTAMINEN, JÄTEVEDENPUHDISTAMO 
 
Kh 22.11.2021 § 228 Jätevedenpuhdistamon uudisrakennushankkeen toteutuminen edellyttää 

lisäalueen ostamista. Maa-alueen omistajan kanssa on käyty alustavia 
keskusteluja määräalan ostamisesta kiinteistöltä 284-413-4-37. Määrä-
ala sijaitsee Kosken Tl kunnan jätevedenpuhdistamon eteläpuolella. Os-
tettavan määräalan laajuus on noin 1,5 hehtaaria. 

 
 Määräala rajoittuu Keskustaajaman osayleiskaavassa jätevedenkäsitte-

lyalueeksi merkitylle alueelle (merkintä EJ) (Kvalt hyväksyntä 29.5.2017 
§24). 

  
 Määräalalla ei ole viljelytoimintaa, vaan se toimii kesantoalueena.  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan, 

kunnanjohtajan sekä teknisen johtajan neuvottelemaan määräalan osta-
misesta Kosken Tl kunnalle. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Kh 10.1.2022 § 13 Maanomistajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella ostettavan 

määräalan hinnaksi on neuvoteltu 15 112 euroa ja määräalan pinta-ala 
on 1,5112 ha. Määräala tarkka pinta-ala tarkentuu lohkomistoimituk-
sessa.  

 
  Erikseen jaettavana asiakirjana kauppakirjaluonnos ja karttaliite 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää ostaa karttaliitteen mukaisen 1,5112 ha määrä-

alan kiinteistöltä 284-413-4-37 Tomi Petteri Virtaselta 15 112 euron 
kauppahinnalla. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja tek-
nisen johtajan allekirjoittamaan em. kauppakirjan. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kosken Tl kunta Pöytäkirja 

31500 Koski Tl  10.1.2022 

______________________________________________________________________________  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

14 §           TAKUUN VAPAUTTAMINEN KOSKIEN TILOJEN ALHO 284-407-1-31 JA LEPOLA  
284-407-1-30 MAA-AINESTEN OTTOLUPAA/NOKI 

 
Khall 10.1.2022 § 14 Kosken Tl kunnanhallitus on 7.4. 2003 § 75 myöntänyt Jussi Noelle 

maa-ainesten ottoluvan kiinteistöille Alho ja Lepola. Luvan voimassaolo 
on päättynyt 31.12.2004.  
 
Maa-ainesten ottolupa alueella on päättynyt 31.12. 2004. Kosken Tl ra-
kennuslautakunta on 2.6.2005 § 26 päättänyt, että takuusumma palau-
tetaan vasta, kun ottoalueen vieressä oleva varastokasa on siirretty pois 
ja maisemointi on loppuun suoritettu kaikilta osin. Kosken Tl rakennus-
lautakunta on 13.6. 2006 § 28 todennut, että 2. 5. 2006 pidettyyn ympä-
ristökatselmukseen lisätään seuraavat kiinteistöt "Koivukylä, 1:31 Alho, 
om. Noki Jussi, maakasat ja kaivinkone poistettava". Ympäristönsuoje-
lun tiedossa ei ole, onko asiaa tämän jälkeen käsitelty rakennusvalvon-
nassa, joka on ollut maa-aineslupien valvontaviranomainen. Maa-aines-
lain muutoksesta johtuen maa-ainesten ottolupien valvonta siirtyi kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselle 1. 7. 2016 lähtien.  
 
Kohteen tilanteesta on v. 2017 keskusteltu toiminnanharjoittajan kanssa. 
Lisäksi tarkastuksia alueella on suoritettu 31. 10.2018, 17. 6.2020 ja 15. 
6. 2021. Maisemointi on ollut kesken kiinteistöllä Alho. Toiminnanharjoit-
tajan mukaan rakennusvalvonnan kehotus maa-aineskasan poistami-
sesta on koskenut pienempää, lammen eteläreunalla olevaa kasaa. Alu-
eella on myös isompi maa-aineskasa etelämpänä, lähellä kiinteistön län-
sirajaa, mutta toiminnanharjoittajan mukaan rakennusvalvonnan kehotus 
ei ole koskenut tätä kasaa. Lisäksi aivan lammen reunassa, lammen 
eteläpuolella, on ollut maa-ainesvalleja. Aiemmin on todettu, että maise-
mointisuunnitelmassa on esitetty alueen metsittäminen, mutta alue met-
sittynee luontaisestikin melko nopeasti, joten erilliseen metsittämiseen ei 
ole tarvetta vaan sitä voidaan seurata ja tarvittaessa tehdä lisäistutuksia. 
Aivan lammen ranta on jo metsittynyt.  
 
Toiminnanharjoittaja pyysi loppukatselmusta alueella. Tarkastuksella to-
dettiin, että maa-ainesvallit lammen reunoilta oli tasoitettu. Nämä maa-
ainekset oli siirretty kasalle lammen eteläpuolelle. Se seulotaan ensi 
vuoden aikana. Alueella aiemmin ollut maa-aineskasa oli poistettu. Suu-
rempi kasa alueella edelleen on mutta sitäkin käytetään koko ajan. 
Puusto lammen reunassa on saatu säästettyä. Todettiin, että aiemmin 
edellytetyt maisemointityöt on suoritettu ja luvan vakuus voidaan vapaut-
taa.  
 
Vakuuden vapauttamisesta päättää luvan myöntäjä, Kosken Tl kunnan-
hallitus.  

 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää vapauttaa 7.4. 2003 § 75 päättämänsä vakuu-

den koskien tilojen Alho 284-407-1-31 ja Lepola 284-407-1-30 maa-ai-
nesten ottolupaa. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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15  § ATERIAKULJETUSSOPIMUKSEN OPTION KÄYTTÖ  
  
Kh 10.1.2022 § 15 Kosken Tl kunnanhallitus on päättänyt 11.11.2019 § 203 Kosken Tl kun-

nan ateriakuljetuksista 1.1.2020 – 31.12.2021. Kilpailutuksen perusteella 
kunnanhallitus teki hankintasopimuksen ateriakuljetuksista Teppo Tuju-
lan / Ypäjän monialapalveluiden kanssa. 

 
  Ateriakuljetussopimuksessa oli myös mahdollisuus käyttää kahden vuo-

den optio. Rapu-yksikkö on ilmaissut halukkuutensa käyttää sopimuksen 
kaksi optio-vuotta ja option käytöstä on keskusteltu myös kuljetusyrittäjän 
kanssa. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää käyttää hankintasopimuksen optiokauden kaksi 

vuotta 1.1.2022-31.12.2023.  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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16 §          MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, INVESTOINTI JA KÄYTTÖTALOUS 
  
Tekla 16.12.2021 § 105 Vuoden 2021 talousarvioon varatut menovaraukset käyttötalouden ja in-

vestointien hankkeisiin ovat ylittyneet määrättyjen kustannuspaikkojen 
osalta. Ylitysten perustana ovat menojen muodostuminen ennakoitua 
suuremmiksi. Toimintojen laajuus ja laadukkuus ovat olleet tavanomai-
sella tasolla. 

  
 Käyttötalouden osalta kustannuspaikkaryhmien välisistä ja investoin-

neissa kustannuspaikkojen välisistä määrärahojen siirroista päättää kun-
nanvaltuusto. 

 
 Määrärahojen siirtotarpeet: 
  
 Investoinnit: 

- Kustannuspaikalta 910301 (maanhankinta) kustannuspaikalle 

910102 (kunnanviraston irtaimisto) 10 000 €. 

- Kustannuspaikalta 910301 (maanhankinta) kustannuspaikalle 

960119 (muut rakennukset) 7 400 €. 

- Kustannuspaikalta 960401 (viemäriverkko) kustannuspaikalle 

960402 (jäteveden puhdistamo) 10 000 €. 

   
  Käyttötalous: 

- Tililtä 4400 – 12906 (kon. ja laitteiden kunnossapito – santion veden-

ottamo); tilille 4590– 12504 (rakennusmateriaalit – yleiset alueet) 4 

000 € 

- Tililtä 4470 – 12905 (muut palvelut – hevonlinnan vedenottamo); tilille 

4390 – 12501 (rak. ja alueiden kunnossapito – rakennuskaavatiet) 5 

000 € 

  
Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelyn mukaiset määrärahojen siirrot. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Kh 10.1.2022 § 16  
 
 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esit-

telyn mukaiset määrärahojen siirrot. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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17 § YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN, AURA, KOSKI TL, 

MARTTILA JA PÖYTYÄ 
 

Ypsltk 
3.11.2021 
§ 42 

 
Asia 

 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa ym-
päristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olo-
suhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä 
(kunnan ympäristönsuojelumääräykset).  
 
Toiminnat, joita kunnan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea on 
lueteltu ympäristönsuojelulain 202 §:ssä. Kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristön-
suojelumääräyksestä siinä mainituin perustein. 
 
Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Pöytyän kuntien voimassa olevat ympäris-
tönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2016. Päivitystyö 
koetaan tarpeelliseksi johtuen muuttuneesta lainsäädännöstä ja nykyis-
ten ympäristönsuojelumääräysten soveltamisessa ilmaantuneista muu-
tostarpeista. Myös ympäristönsuojelumääräyksiin liittyvät liitekartat on 
päivitetty johtuen ELY-keskuksen tekemistä pohjavesialuerajausten 
muutoksista. Lautakunta on asettanut tavoitteeksi päivitystyön tekemisen 
vuoden 2021 aikana.  
 
Ympäristönsuojelulautakunta hyväksyi ympäristönsuojelumääräysten 
luonnokset perusteluineen 19.5.2021 § 18. Kuntakohtaiset luonnokset 
ympäristönsuojelumääräyksistä asetettiin nähtäville 10.8.-30.9.2021 vä-
liseksi ajaksi. Kuulutus asiasta julkaistiin kuntien nettisivuilla sekä Aura-
maan viikkolehdessä 10.8.2021. Asiakirjat olivat nähtävillä kuulutuksen 
ajan Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla.  
 
Luonnoksista pyydettiin lausunnot kunkin kunnan kunnanhallitukselta, ra-
kennuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, terveydensuojeluviran-
omaiselta, jätehuoltoviranomaiselta ja kuntien yrittäjiltä sekä Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Varsinais-Suomen 
pelastuslaitokselta, alueelliselta maaseutuhallinnolta sekä naapurikun-
tien ympäristönsuojeluviranomaisilta. Ympäristönsuojelumääräyksistä 
annettiin 16 lausuntoa. Muistutuksia ja mielipiteitä ei annettu.  
 
Määräyksiin on tehty tarvittavat muutokset lausuntojen perusteella. Eh-
dotukset kuntakohtaisiksi määräyksiksi on esitetty liitteinä 2.1–5.3. Lau-
sunnoissa esitettyihin asioihin annetut vastineet on esitetty liitteessä 6. 
Ympäristönsuojelulautakunta esittää määräykset kunnille hyväksyttä-
viksi. Kunkin kunnan kunnanvaltuusto tekee lopulliset päätökset ympä-
ristönsuojelumääräysten hyväksymisestä ja niiden voimaantulosta.  
 
Liite 2.1 Ehdotus Auran kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 2.2 Ehdotus Auran kunnan ympäristönsuojelumääräysten peruste-
luiksi 
Liite 2.3 Auran kunnan liitekartta 
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Liite 3.1 Ehdotus Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 3.2 Ehdotus Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräysten pe-
rusteluiksi 
Liite 3.3 Kosken Tl kunnan liitekartta 
 
Liite 4.1 Ehdotus Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 4.2 Ehdotus Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten perus-
teluiksi 
Liite 4.3 Marttilan kunnan liitekartta 
 
Liite 5.1 Ehdotus Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 5.2 Ehdotus Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräysten perus-
teluiksi 
Liite 5.3 Pöytyän kunnan liitekartta 
 
Liite 6. Vastineet lausuntoihin  

  
Valmistelija: Ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine  
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta käsittelee ympäristönsuojelumääräysten päivitykset ja 

hyväksyy ehdotukset. Lautakunta esittää ympäristönsuojelumääräyksiä kuntien halli-
tuksille ja edelleen valtuustoille käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:    
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
 
 Ote pöytäkirjasta 
 Marttilan kunta, kunnanhallitus 

Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Auran kunta, kunnanhallitus 
Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 

 
Khall 10.1.2022 § 17  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle ympäristönsuojelu-

määräysten päivityksiä hyväksyttäväksi. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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§ 18 ILMOITUSASIAT 
 
Kh 10.1.2022 § 18 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oheisen liitteen mukaiset kirjeet ja ilmoitukset 

tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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 § 19 MUUT ASIAT 
 
Kh 10.12.2021 § 19 
 

1. Kunnanjohtajan osallistuminen talous- ja rahoitusfoorumiin. 
 

2. Keskusteltiin Ritarin yritystonttialueen kyltti. 
 

3. Keskusteltiin vaalimainonnasta ja vaalitaulujen siirtämisestä. 
 

4. Keskusteltiin vesimittareiden etäluvusta. 
 

5. Keskusteltiin Jokimetsän tonttialueen puiden harvennuksesta.  
 
 
Päätösehdotus: 1. Myönnettiin kunnanjohtajalle osallistumisoikeus talous- ja rahoitus-

foorumiin. 
  

2. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen. 
 

3. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja päättää siirtää torilla 
sijaitsevat vaalitaulut siten, että niiden molemmille puolille voidaan 
kiinnittää mainoksia. 

 
4. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen. 

 
5. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  10.1.2022     

KOSKEN TL  KUNNANHALLITUS      

MUUTOKSENHAKUKIELLOT           

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.    

  

Pykälät: 
1,2,3,4,5,7,8,9,10,16,17
,18, 19     

                

  Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  7,11,12,13,14,15     

       

         

                

  HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta  

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki § 6      
         

                

        

OIKAISUVAATIMUSOHJEET           

Oikaisu- 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.   

vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite   
viranomai-
nen        

ja -aika KOSKEN TL KUNNANHALLITUS    

  Härkätie 5      

  

31500 Koski Tl 
kirjaamo@koski.fi 
      

         

         

   Pykälät: 7,11,12,13,14,15    

         

         

  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kosken Tl kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.    
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähet-
tämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-
näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Kirjaamon aukioloaika on ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14. 

Oikaisu- 
vaatimuksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite.  

               

Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kosken Tl kunnan kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on 17.1.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.   

   
 


