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Pöytäkirjantarkastajat: 

 

Kokousaika 24. helmikuuta 2022, kello 18.01 – 20.24 
Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Saapuvilla 
olleet jäsenet         
           Läsnä Poissa
  
 Jarmo Ruohonen pj. x 
                                        Tuula Eskola                       vpj.  x 
                                        Renja Rasimus j. x 
 Kari Ruohonen j. x 
 Antti Virtanen j.                     x 
                       
  
Muut saapuvilla 
olleet  
 Heikki Pietilä kh pj.  x 
 Martti Mäkitalo kh edustaja x          
 Henri Partanen kj x 
 Mikko Salmi  tj/esittelijä x  
 Lauri Ahola nuva jäsen    x
  
   
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 14 §  
 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 15 § 

 
Asiat  16 – 23 § 
 
Allekirjoitukset 
    
   Jarmo Ruohonen 
   Puheenjohtaja 
                                                                                             
                                                          
  Mikko Salmi  
  Pöytäkirjanpitäjä / esittelijä  
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Tarkastusaika 2.3.2022 mennessä 
 
 
Allekirjoitukset  
  Tuula Eskola Kari Ruohonen 
 
Pöytäkirjan  
nähtävänäolo Kosken Tl kunnan kotisivuilla viimeistään 3.3.2022. 
 
  
Todistaa Tekninen johtaja Mikko Salmi 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

14 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Tekla 24.2.2022 § 14 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: 

15 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
Tekla 24.2.2022 § 15 Lautakunta on päättänyt, että jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat kokouksen pöytäkirjan 
erikseen sovittuna aikana. 

 
Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuula Eskola ja Kari Ruohonen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

16 §          YHDISTYSTALON JULKISIVUKUNNOSTUS 
  

Tekla 20.1.2022 § 4 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: 

- HP-Maalaus 

- V-S Kestomaalaus Oy 

- Restaurointi ja kunnostus Pinta ja puite 

- Auranmaan Tasoite ja Maalaus Oy 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 
Tekla 24.2.2022 § 16  Tekninen toimi on toimittanut tarjouspyynnön lautakunnan 

päättämille tarjoajille. 
 
 Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä on saapunut yksi 

tarjous: 
- Auranmaan Tasoite ja Maalaus Oy; 16 000 € (alv 0 %)  

  
 Voittavan tarjouksen valintaperusteeksi tarjouspyynnössä on 

määritetty halvin tarjous. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- käsittelee tarjousten avaustilaisuudesta laaditun muistion ja 
tarjouksen 

- päättää hankkia Yhdistystalon julkisivukunnostuksen 
urakoinnin saapuneen tarjouksen käsittelyn ja asetetun 
voittavan tarjouksen valintaperusteen mukaisesti Auranmaan 
Tasoite ja Maalaus Oy:ltä kokonaishintaan 16 000 € 

- valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan 
urakkasopimuksen tilaajan puolesta ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia.  

  
Päätös:   Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 



KOSKEN TL KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA   24.2.2022 PÖYTÄKIRJA 5 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

17 §          VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUJEN TARKASTAMINEN 
  

Tekla 24.2.2022 § 17 Kunnanvaltuuston vahvistamat voimassa olevat vesihuoltolaitoksen 
maksut ovat: 

 
 Perusmaksu: 

Kiinteistön 
käyttötarkoitus 

 

Talousvesi 
€ (alv 0 %) / v 

Talousvesi 
€ (alv 24 %) /v 

Viemäröinti 
€ (alv 0 %) / v 

Viemäröinti 
€ (alv 24 %) / v 

Omakotitalot 52,11 64,62 63,05 78,18 

Rivi- ja 
kerrostalot  

116,68 144,68 141,19 175,08 

Muut 116,68 144,68 141,19 175,08 

 
 Käyttömaksu: 

Talousvesi 
€ / m3 (alv 0 %) 

Talousvesi 
€ / m3 (alv 24 

%) 

Jätevesi 
€ / m3 (alv 0 

%) 

Jätevesi 
€ / m3 (alv 24 

%) 

1,01 1,25 2,55 3,16 

 
 
 Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitos osallistui vuonna 2019 Varsinais-

Suomen Ely-keskuksen toteuttamaan tutkimushankkeeseen 
”Vesihuoltolaitoksen tulot ja kulut” kuuden muun vesihuoltolaitoksen 
kanssa. Tutkimushankkeen tavoitteena oli luoda katsaus 
verrokkilaitosten talouteen ja etsiä keinoja talouden ongelmakohtien 
parantamiseksi koko vesihuoltoalalle. 

 
 Vesihuoltolaitoksen talouden läpinäkyvyyden parantamiseen ja 

erityisesti palveluista perittävien maksujen kohdentuvuuteen saatiin 
hankkeen kautta hyviä esimerkkejä ja toimintamalleja. 

 
 Lähtökohtaisesti talousveden maksutuotoilla katetaan talousveden 

kuluja ja jäteveden maksutuotoilla jäteveden kuluja. Maksujen 
määritys tehdään vesihuoltolaitoksen kuluennusteen pohjalta 
vuosittain. 

 
 Hintojen tarkistamisen muodossa voidaan parantaa maksujen 

kohdentuvuutta. Hankkeen kautta saatujen aineistojen perusteella, 
sekä vesihuoltolaitoksen menneiden tilinpäätösten perusteella 
hintojen tarkistamiseen on perusteita jäteveden perusmaksun osalta.  

 
 Vesihuoltolaitoksen kulut vaihtelevat laitoksittain, koska toiminnot, 

kuten vedenhankinta ja jäteveden puhdistaminen tehdään eri tavalla. 
Vain oman laitoksen kulurakenne vaikuttaa maksujen määritykseen, 
ei naapurilaitoksien maksut. Hinnoittelulaskelman muutoksissa on 
huomioitu uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisesta 
muodostuva poisto.  

 
 Ehdotetut vesihuoltolaitoksen perus- ja käyttömaksut ovat 1.5.2022 

lukien seuraavat: 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 Perusmaksu: 

Kiinteistön 
käyttötarkoitus 

 

Talousvesi 
€ (alv 0 %) / v 

Talousvesi 
€ (alv 24 %) /v 

Viemäröinti 
€ (alv 0 %) / v 

Viemäröinti 
€ (alv 24 %) / v 

Omakotitalot 52,11 64,62 69,36 86,01 

Rivi- ja 
kerrostalot  

116,68 144,68 155,31 192,58 

Muut 116,68 144,68 155,31 192,58 

 
 Käyttömaksu: 

Talousvesi 
€ / m3 (alv 0 %) 

Talousvesi 
€ / m3 (alv 24 

%) 

Jätevesi 
€ / m3 (alv 0 

%) 

Jätevesi 
€ / m3 (alv 24 

%) 

1,01 1,25 2,55 3,16 

  
 Kokonaisvaikutus vesihuoltolaitoksen myyntituloihin vuodessa 

esitettävällä 10 % korotuksella jäteveden perusmaksuun on 4 000 € 
(alv 0 %).  

  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle vesihuoltolaitoksen hintojen tarkistamista 
1.5.2022 lukien esittelyn mukaisesti. Hintaa esitetään korotettavan 
jäteveden perusmaksun osalta 10 %. 

    
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

18 §          PÄÄLLYSTEHANKINNAT 2022 
  

Tekla 24.2.2022 § 18 Vuoden 2022 työohjelmaan on asetettu Tehtaantien, Pitkäläntien, 
Vinarintien, Oskarintien ja koulukeskuksen sisäpihan 
päällystäminen. Tekninen toimi on valmistellut 
tarjouspyyntöasiakirjat hankinnan kilpailuttamiseksi.  

 
 Hankinnan arvioidaan jäävän alle Hankintalain rakennusurakoiden 

kansallisen kynnysarvon. 
  
 Hankintamenettely toteutetaan rajoitettuna menettelynä. 
 
 Tarjousten jättämisen määräajaksi esitetään 16.3.2022 klo 13.00 

mennessä. 
  
 Tarjouspyyntöasiakirjassa mainitaan voittavan tarjouksen 

valintaperusteena olevan halvin vertailuhinta. 
 
Päätösehdotus: Päätetään pyytää tarjoukset päällystyksien urakoinnista seuraavilta 

urakoitsijoilta: 
- Asfaltti Alfa Oy 
- Super Asfaltti Oy 
- Asfalttikallio Oy 
- Peab Asfalt 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

19 §          UIMARANNAN SAUNARAKENNUKSEN KORJAUS 2022 
  

Tekla 24.2.2022 § 19 Kosken Tl kunnan yleisen uimarannan saunarakennuksen korjaus 
on vuoden 2022 investointitalousarviossa määritetty hanke. 
Saunarakennus sijaitsee osoitteessa Järvenmaantie 71, 31500 
KOSKI TL. 

 Korjaustarpeen arviointia ja valmistelua varten rakennukseen on 
tehty 10.1.2022 kuntotarkastus ja korjaustarve-ehdotus. 
Ulkopuolisena konsulttina tekninen toimi on käyttänyt Htt-
tavarantarkastaja Kaj Haikiota Reera Rakennusmestaripalvelut 
yrityksestä. 

 
 Merkittävimmät korjauksia edellyttävät rakenteet ja 

osakokonaisuudet ovat perustusten kuivatus, betonilaatta, ikkunat ja 
ovet, ilmanvaihto sekä yläpohjarakenne. 

  
 Tekninen toimi on laatinut lähtöaineiston pohjalta 

korjaustyöselostuksen. Työselostus on laadittu huomioiden 
hankkeen menovaraus 25 000 € (alv 0 %). 

 
 Korjaustyöt kohteella esitetään aloitettavan kesäuintikauden 

päätyttyä; alkaen 29.8.2022. Korjaustöiden arvioitu kesto 2,5 kk; 
riippuen betonilaatan kuivauksen edistymisestä. 

 Talviuintikauden avaamisesta tiedotetaan lähemmin, töiden 
valmistumisajankohdan varmentuessa. 

 
 Korjaustyöt esitetään toteutettavan laskutyöurakkana, teknisen 

johtajan myöhemmin tekemien urakoitsijavalintojen mukaisesti. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- päättää hyväksyä korjaustyöselostuksen 
- päättää hankkeen toteutusmuodoksi laskutyöurakan. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

20 §          KUOVIN JÄTEVEDENPUMPPAAMON SANEERAUS 
  

Tekla 24.2.2022 § 20 Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkon Kuovin 
teollisuusalueen linjapumppaamon saneeraus sisältyy 
talousarviohankkeisiin vuodelle 2022. Hankkeeseen on varattu 
menoja 10 000 €. 

  
 Vesihuoltolaitos on selvittänyt aikaisemminkin vesihuoltolaitoksen 

pumppumyyntiä toteuttaneelta Oy Grundfos Pumput Ab:n Mikael 
Hirvoselta tarjousta pumppaamon kunnostamiseksi. 

 
 Laitekannan yhtenäisyyden säilyttämiseksi ei ole 

tarkoituksenmukaista pyytää tarjouksia muilta toimittajilta. 
 
 OY Grundfos Pumput AB on antanut 26.1.2022 päivätyn tarjouksen 

Kuovin linjapumppaamon saneeraustöistä kokonaishintaan  
 10 477,46 € (alv 0 %) sekä lisäksi optiohinnan venttiilien ja 

takaiskuventtiilien uusimisesta 955 € (alv 0 %). 
 
 Tarjous ilman optiota sisältää: 

 

- SE1.50.80.22.2.50D.B pumput 2 kpl ja asennusjalustat 2 kpl 

- Vanhojen asennusten purkutyöt  

- Työt ja asennukset matkoineen 

- HST putkistot asennettuna ja valmistettuna  

- Pientarvikkeet  

  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Oy Grundfos Pumput AB:n 

antaman tarjouksen hintaan 10 477,46 €. Tarjouksen optio-osuutta 
ei oteta käyttöön. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

21 §          ALUEHALLINTOVIRASTON VASTINEPYYNTÖ, JÄTEVEDENPUHDISTAMON 
YMPÄRISTÖLUPA  
  

Tekla 24.2.2022 § 21 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jättänyt vastinepyynnön 
jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan hakijana toimivalle Kosken Tl 
kunnalle. Vastinepyyntö on jätetty 28.1.2022 päivätyllä kirjelmällä. 
Vastinepyynnössä varataan luvanhakijalle mahdollisuus antaa 
vastineensa hakemukselle annettuihin lausuntoihin. Lausuntoja on 
annettu kaksi kappaletta; Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
ympäristö- ja luonnonvarojen vastuualue ja Kosken Tl kunnan 
ympäristönsuojelu. Vastine on pyydetty toimittamaan 
aluehallintovirastoon viimeistään 28.2.2022. 

 
 Tekninen lautakunta käsittelee teknisen toimen valmisteleman 

vastineen. 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- hyväksyä laaditun vastineen 

- toimittaa vastineen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

22 §          YMPÄRISTÖNSUOJELUN LAUSUNTOPYYNTÖ, VAPAUTUSHAKEMUS 
VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ  
  

Tekla 24.2.2022 § 22 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelu on esittänyt Kosken Tl kunnan 
vesihuoltolaitokselle kuulemiskirjeen, vesihuoltolain mukaisesta 
kuulemisesta. Kuuleminen koskee XXXXXXX hakemaa vapautusta 
vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudestaan 
Kosken Tl kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle XXXXXXXXXX. 
Vapautusta haetaan vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n perusteella. 
Kiinteistö sijaitsee taajamassa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. 
Rakennukset on liitetty kunnan vesihuoltolaitoksen 
vesijohtoverkostoon. 

 Kosken Tl vesihuoltolaitoksella on vesihuoltolain mukainen oikeus 
tulla kuulluksi ja antaa kirjallinen lausunto koskien kiinteistön 
vapautushakemusta vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon 
liittämisvelvollisuudesta. 

 Lausunto on pyydetty toimittamaan 9.3.2022 mennessä Kosken Tl 
 ympäristönsuojelulautakunnalle. 
 

 Tekninen lautakunta käsittelee vesihuoltolaitoksen valmisteleman 
lausunnon.  

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- hyväksyä laaditun lausunnon 

- toimittaa lausunnon Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulle. 

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
23 §         MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 
   
Tekla 24.2.2022 § 23 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 
 Muut asiat: Lampitie-Ikkarmäentie, seuraava kokous 
 
Päätösehdotus: 1. Todetaan viranhaltijapäätökset 
 2. Todetaan muut asiat tietoon saatetuksi. 
 
Päätös: 1. Todettiin viranhaltijapäätökset 
 2. Todettiin muut 
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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: 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 

 

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: 16, 20 

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. 

 


