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Pöytäkirjantarkastajat: 

 

Kokousaika 20. tammikuuta 2022, kello 18.02 – 21.54 
Kokouspaikka Kunnanvirasto, hybridikokous etäyhteydellä Microsoft Teams ja 
 kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Saapuvilla 
olleet jäsenet         
           Läsnä Poissa
  
 Jarmo Ruohonen pj. x 
                                        Tuula Eskola (teams)               vpj.  x 
                                        Renja Rasimus (teams) j. x 
 Kari Ruohonen j. x (saapui 18.04) 
 Antti Virtanen (teams) j.                     x  
                      
  
Muut saapuvilla 
olleet  
 Heikki Pietilä kh pj.  x 
 Martti Mäkitalo (teams) kh edustaja  x         
 Henri Partanen kj               x (saapui 18.30) 
 Mikko Salmi  tj/esittelijä x  
 Lauri Ahola nuva jäsen  x
  
   
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 1 §  
 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 2 § 

 
Asiat  3 – 13 § 
 
Allekirjoitukset 
    
   Jarmo Ruohonen 
   Puheenjohtaja 
                                                                                             
                                                          
  Mikko Salmi  
  Pöytäkirjanpitäjä / esittelijä  
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Tarkastusaika 26.1.2022 mennessä 
 
 
Allekirjoitukset  
  Renja Rasimus  Antti Virtanen 
 
Pöytäkirjan  
nähtävänäolo Kosken Tl kunnan kotisivuilla viimeistään 27.1.2022. 
 
  
Todistaa Tekninen johtaja Mikko Salmi 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

1 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä 
kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.    
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Pöytäkirjantarkastajat: 

2 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
 Lautakunta on päättänyt, että jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat kokouksen pöytäkirjan 
erikseen sovittuna aikana. 

 
Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Renja Rasimus ja Antti Virtanen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

3 §          JÄTEVEDENPUHDISTAMO, HANKESUUNNITELMA  
 
Tekla 25.11.2021, 98 § Ramboll Finland Oy on laatinut kesästä 2021 alkaen uuden 

jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelmaa tilaajan ohjauksessa. 
Hankesuunnitelma sisältää ympäristöluvan hakuaineiston lisäksi 
tarvittavat dokumentit hankinnan kilpailuttamiseen KVR-urakkana.  

   
 Hallintosäännön 7 §:n mukaisesti tekninen lautakunta päättää 

toimialueellaan suunnitelmien hyväksymisestä. 
  
 Tekniselle lautakunnalle on osoitettu kaksi erillistä tilaisuutta 

ohjattuun yhteiseen aineiston tutustumiseen ennen asian käsittelyä. 
 Tekninen lautakunta käsittelee toimitetun KVR-aineiston, sekä 

teknisen johtajan koostaman aineiston tilaajan huomioista. 
   
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt suunnitelmat. 
 
Käsittely: Esittelijä teki käsittelyn aikana muutetun päätösehdotuksen. 
 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- saattaa valmistelutilanteen tiedokseen 

- todeta hankesuunnitelman sisällöstä laaditun tilaajan huomiot 

- jättää asian pöydälle. 

Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
 

 

Tekla 20.1.2022, 3 § Hankesuunnitelma on päivitetty tilaajan tekemien huomioiden 
mukaisesti.  

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt suunnitelmat. 
 
Käsittely: Kari Ruohonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana, kello 18.04. 
 Henri Partanen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana, kello 18.30. 
 Käytiin keskustelua hankesuunnitelman sisällöstä ja mahdollisista 

hankintamuodoista. 
 
Käsittely: Esittelijä teki käsittelyn aikana muutetun päätösehdotuksen. 
 
 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- saattaa valmistelutilanteen tiedokseen 

- jättää asian pöydälle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

4 §          YHDISTYSTALON JULKISIVUKUNNOSTUS 
  

 Vuoden 2022 investointitalousarvioon on määritetty Yhdistystalon 
julkisivujen kunnostus. Työsisältöön on määritetty puisten 
julkisivupintojen huoltomaalaus ja ikkunoiden kunnostus. 

 
 Tekninen toimi on valmistellut tarjouspyyntöasiakirjat hankinnan 

kilpailuttamiseksi.  
  
 Hankinnan kokonaisarvo jää alle Hankintalain rakennusurakoiden 

kansallisen kynnysarvon. 
  
 Hankintamenettely esitetään toteuttavan rajoitettuna menettelynä 

teknisen lautakunnan valitsemien tarjoajien välillä. 
 
 Tarjousten jättämisen määräajaksi esitetään 15.2.2022 klo 10.00 

mennessä. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- aloittaa Yhdistystalon julkisivukunnostuksen hankintamenettelyn 

esittelytekstin mukaisin perustein. 

-  pyytää tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta: 

o HP-Maalaus 

o V-S Kestomaalaus Oy 

o Restaurointi ja kunnostus Pinta ja puite 

o Auranmaan Tasoite ja Maalaus Oy 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

5 §          KOULUKESKUS RU-HANKINTAMANETTELY, SISÄPUOLISET KORJAUKSET
 2022 

  

Tekla 16.12.2021 §103 Tekninen toimi on valmistautunut koulukeskuksen sisäpuolisten 
korjausten vaiheen nro 3 hankintamenettelyyn, hankkimalla 
tarpeelliset suunnitelma-asiakirjat RTC Vahanen Turku Oy:ltä. 
Kaupalliset dokumentit on laatinut tekninen toimi. 

  
 Hankinnan kokonaisarvo jää alle Hankintalain rakennusurakoiden 

kansallisen kynnysarvon. 
  
 Hankintamenettely esitetään toteutettavan rajoitettuna menettelynä 

teknisen lautakunnan valitsemien tarjoajien välillä. 
 
 Tarjousten jättämisen määräajaksi esitetään 11.1.2022 klo 13.00 

mennessä. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- aloittaa koulukeskuksen sisäpuolisten korjausten 

hankintamenettelyn esittelytekstin mukaisin perustein. 

-  pyytää tarjoukset seuraavilta rakennusurakoitsijoilta: 

• Carpe Classis Oy 

• SG-Rakentajat Oy 

• Vinarin Rakennus Oy 

• Rakennustyöt Pulkkinen oy 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 

 
Tekla 20.1.2022 § 5 Tekninen toimi on toimittanut tarjouspyynnön lautakunnan 

päättämille tarjoajille. 
 
 Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä on saapunut yksi 

tarjous: 
- Carpe Classis Oy 44 200 € (alv 0 %)  

  
 Voittavan tarjouksen valintaperusteeksi tarjouspyynnössä on 

määritetty halvin tarjous. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- käsittelee tarjousten avaustilaisuudesta laaditun muistion ja 

tarjouksen 

- päättää hankkia koulukeskuksen sisäpuolisten korjausten 

urakoinnin saapuneen tarjouksen käsittelyn ja asetetun voittavan 

tarjouksen mukaisesti valintaperusteen Carpe Classis Oy:ltä 

kokonaishintaan 44 200 € 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

- valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen 

tilaajan puolesta ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä 

muutoksia.  

  
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

6 §          KOULUKESKUKSEN VESIKATTEEN HUOLTOMAALAUS 
  

Tekla 16.12.2021 §104 Vuoden 2022 työohjelmaan on määritetty koulukeskuksen juhlasalin 
konesaumatun peltikatteen huoltomaalaus.  

 
 Laajuustiedot: punainen RR29 arviolta 800 m2. 
  
 Tekninen toimi on valmistellut tarjouspyyntöasiakirjat hankinnan 

kilpailuttamiseksi.  
  
 Hankinnan kokonaisarvo jää alle Hankintalain rakennusurakoiden 

kansallisen kynnysarvon. 
  
 Hankintamenettely esitetään toteuttavan rajoitettuna menettelynä 

teknisen lautakunnan valitsemien tarjoajien välillä. 
 
 Tarjousten jättämisen määräajaksi esitetään 11.1.2022 klo 13.00 

mennessä. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää tarjoukset seuraavilta 

maalausurakoitsijoilta: 

• Kiinteistöpalvelu Laaksonen Oy 

• Vakio-Puhallus Oy 

• Tasoite ja Maalaus Virolainen Oy 

 

Käsittely: Esittelijä teki asian käsittelyn yhteydessä muutetun 
päätösehdotuksen. 

 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää tarjoukset seuraavilta 

maalausurakoitsijoilta: 

• Kiinteistöpalvelu Laaksonen Oy 

• Vakio-Puhallus Oy 

• Tasoite ja Maalaus Virolainen Oy 

• V-S Kestomaalaus Oy 

 
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
 

 
Tekla 20.1.2022 § 6 Tekninen toimi on toimittanut tarjouspyynnön lautakunnan 

päättämille tarjoajille. 
 
 Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä on saapunut yksi 

tarjous: 
- Kiinteistöpalvelu Laaksonen Oy; 8 900 € (alv 0 %)  

 Voittavan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena 
hankintayksikkö pitää kokonaishinnaltaan halvinta tarjousta. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 
- käsittelee tarjousten avaustilaisuudesta laaditun muistion ja 

tarjouksen 

- päättää hankkia koulukeskuksen vesikatteen huoltomaalauksen 

saapuneiden tarjousten käsittelyn ja asetetun voittavan 

tarjouksen valintaperusteen Kiinteistöpalvelu Laaksonen Oy:ltä 

kokonaishintaan 8 900 € 

- valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen 

tilaajan puolesta ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä 

muutoksia.  

  
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

7 §          LAMPITIEN YHDYSVESIJOHTO, SUUNNITELMAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE 
ASETTAMINEN 

 
Tekla 25.11.2021 § 93 Suunnitelmaehdotus sisältää Professorintieltä Lampitielle 

rakennettavan vesirunkojohdon yhdysvesirungon. Tekninen toimi on 
valmistellut suunnitelmaehdotuksen. Yhdysvesirungon 
rakentamisella voidaan parantaa vedentoimituksen häiriöttömyyttä.  

 
 Kosken Tl kunnan hallintosäännön 7. luvun § 7 mukaisesti tekninen 

lautakunta päättää kadunrakennussuunnitelmien hyväksymisestä. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa kunnallistekniset 

suunnitelmaehdotukset nähtäville maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti. 

   
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 

Tekla 20.1.2022 § 7 Tekninen toimi on toimittanut suunnitelmaehdotuksen nähtäville 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti. 

  
 Nähtävilläolo määritettiin ajanjaksolle 8.12.2021 - 10.1.2022. 

Nähtävilläolosta kuulutettiin Auranmaan Viikkolehdessä, 
kunnantalon ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivujen sähköisessä 
ilmoitustaulussa. Lisäksi suunnitelman vaikutusalueen kiinteistöjen 
omistajia tiedotettiin nähtävilläolosta erillisellä kirjeellä. 

 
 Kuulutuksessa todettiin tavat, jota kautta suunnitelma oli nähtävänä. 

Lisäksi mahdolliset muistutukset kunnallisteknisestä 
suunnitelmaehdotuksesta määritettiin jättämään tekniselle 
lautakunnalle osoitettuna kunnan kirjaamoon, osoite Härkätie 5, 
31500 KOSKI TL tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@koski.fi 
viimeistään 10.1.2022 klo 14.00 mennessä. 

 
 Kuulutuksen johdosta nähtävillä olevaan suunnitelmaehdotukseen 

on jätetty kaksi muistutusta tekniselle lautakunnalle. 
 Muistutuksen ovat jättäneet: 

- Kiinteistön 284-413-4-56 omistaja Osmo Korhonen 

- Kiinteistön 284-413-4-46 ja 284-413-4-109 omistaja As.Oy 

Lammenranta edustajana Aimo Suikkanen. 

 Muistutuksissa on pyydetty valikoimaan vesihuoltotyötä tehtäessä 
sellaiset työtavat, etteivät ne aiheuta Professorintien pohjoispuolella 
olevan lammen vedenpinnan laskemisen vaaraa. 

 
 Esittelijän huomio saapuneisiin muistutuksiin: 

- Lammen vedenpinnan laskemisen vaaraa voidaan vähentää 

ohjaamalla kaivuureitti riittävän etäälle lammen rannasta ja 

välttäen louhintaa kallioisen maaperän osuessa kohdalle.   

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä nähtäville asetetun 

kunnallisteknisen suunnitelmaehdotuksen ja esittelijän huomiot 
annettuihin muistutuksiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

8 §          TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
  

 Kunnanhallitus on pyytänyt lautakuntia jättämään 
toimintakertomuksen vuoden 2021 osalta kunnanhallitukselle 
helmikuun 2022 loppuun mennessä (Khall 10.1.2022, 8 §). 

 Tekninen toimi on valmistellut teknisen lautakunnan 
toimintakertomuksen annettujen laadintaohjeiden mukaisesti. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn toimintakertomuksen 

sekä osoittaa sen edelleen kunnanhallitukselle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

9 §          KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
  

 Kosken Tl kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.12.2021 
hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman 
vuosille 2023–2024. Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.1.2022 / 
10 § päättänyt antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 

 
 Talousarviojärjestelmään kuuluu, että viranhaltijat ja toimielimet 

hyväksyvät lopulliset valtuuston päätökseen perustuvat 
käyttösuunnitelmat, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
talousarvion. 

 
 Hyväksyessään valtuuston päätökseen soveltuvat 

käyttösuunnitelmat hallintokuntien / viranhaltijoiden on kohdistettava 
menot ja tulot tehtäväalueen/vastuualueen sisällä siten, että asetetut 
tavoitteet toteutuvat, toiminta ylläpidetään talousarvioon merkittyjen 
määrärahojen puitteissa ja talousarvioon merkityt tulot kerätään 
kunnalle.  

 Kunnan talousarvioasetelmasta ilmenee, mikä toimielin tai kuka 
viranhaltija hyväksyy käyttösuunnitelmat milläkin tasolla. 

  
 Lauta- ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden tulee toimittaa valtuuston 

hyväksymään talousarvioon sopeutuvat toimielinten 
käyttösuunnitelmat kunnanhallitukselle 15.2.2022 mennessä. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuoden 2022 

osalta 

  
Käsittely:  Käsittelyn yhteydessä käydyn keskustelun perusteella tehtävät  

   muutokset: 
- Palvelukeskuksen lämpösuojakalvot rajatuin osin. 

- Varikon toimisto-osan ikkunoiden uusinta, ehdollinen tilojen 

vuokraukselle. 

 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman 

asian käsittelyn yhteydessä tehdyin lisäyksin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

10 §          KIINTEISTÖKANNAN KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA 
  

 Tekninen toimi on valmistellut Kosken Tl kunnan 
kiinteistöomaisuuden kunnossapitosuunnitelman seuraavalle 10-
vuodelle. Kunnossapitosuunnitelmassa on huomioita kaikki kunnan 
omistamat rakennukset. Sisältö ja kunnostustöiden laajuus on 
priorisoitu kiinteistöstrategian salkutuksen mukaisesti. Asiakirja 
johdattaa kunnan kiinteistöomaisuuden hallinnan nykyistä 
talousarviokäytännettä pitkäjänteisempään suunnitteluun, osaltaan 
selkeyttäen todettujen kunnossapitotarpeiden budjetointia. 

 
 Saatetaan valmistelutilanne lautakunnan tietoon ja käydään 

keskustelu esiteltävästä asiasisällöstä laajuuksineen. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta saattaa valmistelutilanteen tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 



KOSKEN TL KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA   20.1.2022 PÖYTÄKIRJA 15 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

11 § VALTUUSTOALOITE, KOIRAPUISTO 
 
Tekla 25.11.2021 § 94 Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt 27.9.2021 Kosken Tl 

kunnan valtuuston kokouksessa samaisena päivänä päivätyn 
valtuustoaloitteen koirapuiston paikan valitsemiseksi ja 
rakentamisen rahoituksen määrittämiseksi. Valtuustoaloite on 
osoitettu Kosken Tl kunnanhallitukselle.  

 Hallintosäännön 19. luvun 2 § mukaan:  
 ”Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on 

toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa 
asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, 
aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 
on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä 
tavalla.” 

 
 Aloitteessa kerrotaan pitkään kunnalta odotetun toimia 

koiraharrastusmahdollisuuksien parantamiseen ja osoitettavan 
paikka, jossa koiraharrastajat voisivat lemmikkeineen kokoontua, 
jakaa alan vinkkejä ja harrastaa yhteisen asian parissa. Aloitteessa 
koirapuiston mainitaan nostavan kunnan profiilia harrastus- ja 
eläinmyönteisyyden osalta. Aloitteen yhteydessä on toimitettu kartta 
vaihtoehtoisista sijainneista.  

 
 Tekninen johtaja on ollut yhteydessä ryhmän puheenjohtajana 

toimivaan Lassi Relanderiin keskustellen koirapuisto-hankkeen 
hankemuodosta, sekä kunnan roolista ja rahallisesta osuudesta 
kokonaisuuteen. 

 
 Kosken Tl kunnan tekninen lautakunta on 27.9.2018 § 69 käsitellyt 

vastaavaa aihetta käsitelleen aloitteen, Kosken Seudun 
Koiraharrastajat Ry:n esittämänä. Asian aikaisempaan käsittelyyn 
viitaten ja samoja muihin harrastustoimintaan osoitettavia 
avustusperiaatteita huomioiden; ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa 
asian valmistelua pelkästään kunnan järjestämisvastuulle 
perustuvassa hankemuodossa.  

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- todeta valtuustoaloitteen osaltaan käsitellyksi ja päättää asian 

käsittelyn. 

Käsittely: Esittelijä teki käsittelyn aikana muutetun päätösehdotuksen. 
 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- merkitä tiedoksi asiaan liittyvän selvityksen, 

- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle aloite loppuun 

käsitellyksi, sillä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa asian 

käsittelyä pelkästään kunnan järjestämisvastuulle perustuvassa 

hankemuodossa. 

Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Kh 13.12.2021 § 248  
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
 

1. merkitä asiasta saadun selvityksen tiedokseen 

2. esittää kunnanvaltuustolle aloitteen loppuun käsitellyksi 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.   
 
 
Asian käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja teki muutetun 

päätösehdotuksen. 
 
Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian takaisin teknisen 

lautakunnan käsiteltäväksi.  
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tekla 20.1.2022 § 11 Kunnanhallitus on palauttanut asian teknisen lautakunnan 

käsiteltäväksi, teknisen lautakunnan osoittaakseen 
koirapuistotoiminnalle osoitettavan paikan. 

 
 Tekninen toimi on toteuttanut vaihtoehtotarkastelun kolmen eri 

sijainnin osalta. Vaihtoehtotarkastelussa olleet sijaintiehdotukset 
olivat osittain mukana asian alkuperäisessä käsittelyssä. 

 
 Vaihtoehtoiset sijainnit koirapuistotoiminnalle ovat: 

- Kosken Tl kunnan paloaseman koillispuolella sijaitseva peltoalue 

- Isokuovintien eteläpäässä tien länsipuolella oleva metsäalue 

kaukolämpölaitoksen läheisyydessä 

- Lampitien ja koulukeskuksen välinen metsäinen puistoalue. 

  
 
Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta päättää: 

- koirapuistotoiminnalle ensisijaisesti osoitettavan sijainnin 

esittelijän laatiman valmisteluaineiston ja kokouksen kulun 

yhteydessä käytävän keskustelun pohjalta. Tarkempi 

päätösehdotus muodostetaan kokouksessa. 

- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle aloite loppuun 

käsitellyksi. 

 
Käsittely: Tutustuttiin valmistelijan tekemään vaihtoehtotarkasteluun kolmen 

esillä olevien sijaintien osalta.  
 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- koirapuistotoiminnalle ensisijaisesti osoitettavaksi sijainniksi 

Lampitien ja koulukeskuksen välisen metsäisen puistoalueen 

- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle aloite loppuun 

käsitellyksi. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

12 §          SUUNNITTELIJAVALINTA, 10-TIEN YHDYSVESILINJA 

 
 Tekninen toimi on pyytänyt 10-tien yhdysvesilinjan kunnallistekniikan 

suunnittelusta tarjoukset kolmelta infra-alan insinööritoimistolta. 
Suunniteltava johto yhdistää Ritarin teollisuusalueen Hevonlinnan 
päävedenottamolta lähtevään runkolinjaan. Suunniteltava matka on noin 
4,5 km. 

 
 Tarjouspyynnöt toimitettiin 10.12.2021 ja tarjousten jättämisen 

määräaika päättyi 21.12.2021 kello 13.00 
 
 Tarjoukset pyydettiin: Ramboll Finland Oy, Sweco Ympäristö Oy ja 

Sitowise Oy. 
 
 Suunnittelutyön toteutusmuodoksi määritettiin tavoitehintainen 

laskutyöurakka. 
 

Saapunut tarjous ja tavoitehinta: 
- Sitowise Oy 29 940 € (alv 0 %) 

 
  Tekninen lautakunta käsittelee saapuneen tarjouksen. Tekninen johtaja 

on neuvotellut tarjoajan kanssa tarjousten jättämisen määräajan jälkeen, 
mahdollisuuksista supistaa suunnittelusisältöä. 

   
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- hyväksyä Sitowise Oy:n antaman tarjouksen. 

- valtuuttaa teknisen johtajan solmimaan konsulttisopimuksen valitun 

tarjoajan kanssa sekä toteuttamaan hankintasisältöön muutoksia. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

13 §         MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 
   
 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 
 Muut asiat: Liipolan sauna, Lampitie-Ikkarmäentie, seuraava kokous 
 
Päätösehdotus: 1. Todetaan viranhaltijapäätökset 
 2. Todetaan muut asiat tietoon saatetuksi. 
 
Päätös: 1. Todettiin viranhaltijapäätökset 

2. Todettiin muut asiat tietoon saatetuksi.  
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 

MUUTOKSENHAKU 

MUUTOKSENHAKUKIELTO 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyytymätön voi tehdä 
kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on 
tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava. 

Pykälät: 5, 6, 7, 12 

Oikaisuvaatimusviranomainen:  

Kosken Tl tekninen lautakunta 

Härkätie 5 

31500 KOSKI TL 

 

VALITUSOSOITUS  

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta:        ;valitusaika 30 
päivää 

 

Turun hallinto-oikeudelle osoitetut valituskirjat toimitetaan Turun hallinto-oikeudelle, os. 
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku. 

 

Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa 
 tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Valituskirja: Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja 
muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimusten perusteet. Valituskirja on 
valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija 
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta ja 
postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran 
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika 
on luettava. 

Valituskirjan toimittaminen:  

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postin tai lähetin välityksellä. Postiin 
valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille välitysajan viimeisenä päivänä 
ennen valitusajan päättymistä.  

Oikeudenkäyntimaksu:  
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa. 

 


