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Pöytäkirjantarkastajat: 

 

Kokousaika 24. maaliskuuta 2022, kello 18.02 – 19.57 
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  
 Julle Numminen nuva vj. x 
  
   
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 24 §  
 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 25 § 

 
Asiat  26 – 31 § 
 
Allekirjoitukset 
    
   Jarmo Ruohonen 
   Puheenjohtaja 
                                                                                             
                                                          
  Mikko Salmi  
  Pöytäkirjanpitäjä / esittelijä  
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Tarkastusaika 30.3.2022 mennessä 
 
 
Allekirjoitukset  
  Renja Rasimus Antti Virtanen 
 
Pöytäkirjan  
nähtävänäolo Kosken Tl kunnan kotisivuilla viimeistään 31.3.2022. 
 
  
Todistaa Tekninen johtaja Mikko Salmi 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

24 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Tekla 24.3.2022 § 24 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: 

25 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
Tekla 24.3.2022 § 25 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: 

26 §          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. 
  
Tekla 24.3.2022 § 26 Tekninen toimi on toimittanut tarjouspyynnön lautakunnan  

   päättämille tarjoajille. 
 
 Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä on saapunut neljä 

tarjousta. 
- Asfaltti Alfa Oy 67 325 € (alv 0 %) 

- Super Asfaltti Oy  60 320 € (alv 0 %) 

- Asfalttikallio Oy  52 370 € (alv 0 %) 

- Peab Asfalt Oy 49 425 € (alv 0 %) 

 
 Voittavan tarjouksen valintaperusteeksi tarjouspyynnössä on 

määritetty halvin vertailuhinta. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- käsittelee tarjousten avaustilaisuudesta laaditun muistion ja 
tarjoukset 

- päättää hankkia päällystehankintojen urakoinnin 
saapuneiden tarjouksien käsittelyn ja asetetun voittavan 
tarjouksen valintaperusteen mukaisesti Peab Asfalt Oy:ltä. 

 
Päätös:   Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

27 §          KOULUKESKUKSEN SISÄPUOLISET KORJAUKSET 
  

Tekla 24.3.2022 § 27 Koulukeskuksen sisäpuolisen korjauksen rakennusurakkaan valittu 
urakoitsija on asetettu konkurssiin. Asiasta tilaajaorganisaatiota 
tiedotti Carpe Classis Oy:n toimitusjohtaja 3.3.2022. Tekninen toimi 
on toteuttanut hankinnan valmistelua toteuttamalla hankinnasta 
avoimen tarjouspyynnön kansalliseen hankintailmoitukset.fi-
kanavaan. Tarjouspyyntö julkaistiin 4.3.2022. 

 
 Hankintamuoto on avoin menettely. Rakennusurakan yleiset ehdot 

sekä urakkasisältö on yhteneväinen aikaisemman kilpailutuksen 
kanssa. Näyttötilaisuus laskijoille toteutetaan 16.3.2022 kello 9.30 – 
11.00 välisenä aikana. Tarjousten jättämisen määräaika päättyy 
22.3.2022 kello 10.00. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin 
tarjous. Urakkaohjelmassa määritettyinä ovat vaatimukset tarjoajan 
taloudellisesta asemasta ja teknillisestä osaamisesta (referenssit).  

 
 Tarjousten jättämisen määräajan asettuessa esityslistan julkaisun 

jälkeiseen aikaan, on tarjousten avaustilaisuudesta laadittava 
muistio nähtävissä vasta kokouksessa. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- käsittelee tarjousten avaustilaisuuden muistion 

- päättää hankkia koulukeskuksen sisäpuolisen korjauksen 
kokonaisurakoinnin saapuneiden tarjousten käsittelyn ja 
asetetun voittavan tarjouksen valintaperusteen mukaisesti. 
Tarkempi päätösehdotus muodostetaan kokouksen kulun 
yhteydessä. 

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

Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 
- käsittelee tarjousten avaustilaisuuden muistion 
- päättää hankkia koulukeskuksen sisäpuolisen korjauksen 

kokonaisurakoinnin saapuneiden tarjousten käsittelyn ja 
asetetun voittavan tarjouksen valintaperusteen mukaisesti 
Polygon Oy:ltä 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

28 §          UIMARANNAN RUOPPAUS 
  

Tekla 24.3.2022 § 28 Kosken Tl kunnan yleisen uimarannan laajennus ruoppaamalla on 
vuoden 2022 investointitalousarviossa määritetty hanke. Uimaranta 
sijaitsee osoitteessa Järvenmaantie 71, 31500 KOSKI TL. 

 Laajennustarpeen määrittelyä varten on pidetty työkokous teknisen 
johtajan, hyvinvointikoordinaattorin ja liikuntapalveluvastaavan 
kanssa 1.3.2022. Työkokouksessa laadittiin valmisteluaineisto, 
huomioiden käyttäjäkunnan aluetarpeet ja rannan leveys. 

 
 Ruoppauksen laajuuden on arvioitu jäävän alle 500 m3. 

Tilavuusrajan 500 m3 alle jäävien ruoppausten osalta 
lähtökohtaisesti riittää ilmoitusmenettely ELY-keskukselle. 

 
 Työt kohteella esitetään aloitettavan kesäuintikauden päätyttyä; 

alkaen 1.9.2022. Ruoppauksen kesto on yksittäisiä päiviä. Jälkityöt 
valmistuvat 1-2 kk aikana. Uimaranta tulee suljettavaksi yleisestä 
käytöstä ruoppaustyön ajaksi, työmaaturvallisuuden takia. 

  
 Hankinta kilpailutetaan työselosteen hyväksynnän ja viranomaiselle 

tehdyn ilmoitusmenettelyn jälkeen. 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- päättää hyväksyä työselostuksen 
- valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ruoppausilmoituksen 

ELY-keskukselle. 
 
Käsittely:  Käytiin keskustelua ruoppausmassan käsittelystä.  
 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- päättää hyväksyä työselostuksen kokouksen kulun 
yhteydessä sovituin muutoksin 

- valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ruoppausilmoituksen 
ELY-keskukselle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

29 §          VIEMÄRIVERKON KORJAUKSET 2022 
  

Tekla 24.3.2022 § 29 Kosken Tl kunnan viemäriverkon kunnostus on vuoden 2022 
investointitalousarviossa määritetty hanke.  

 
 Korjausten lähtöaineistona on vuonna 2021 valmistunut Vuove-

Insinöörit Oy:n laatima vuototutkimusraportti. Raportti on laadittu 8-
9.4.2021 toteutetuin mittauksin keskusta-alueen viemäriverkostosta.  

  
 Raportin perusteella suurimmat vuotovedet muodostuvat vuotavista 

kaivoista sekä taloliittymistä. 
  
 Hankintaan on varattu 50 000 €. 
 Vesihuoltotoiminnot lukeutuvat erityisalojen hankintalain alle. 

Erityisalojen hankintalaki luo mahdollisuuden toteuttaa hankintoja 
suorahankintana.  

  
 Työsisältöä toteutetaan työselosteen hyväksynnän jälkeen. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- hyväksyä vuototutkimusraportin korjaustöiden 

lähtöaineistoksi 

- toteuttaa viemäriverkoston korjaustyöt olevan puitejärjestelyn 

kautta, Kaivuu-urakointi Kari Koskinen Oy:n urakoimana 

laskutyöurakkana. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

30 §          VARIKON KORJAUS 2022 
  

Tekla 24.3.2022 § 30 Kosken Tl kunnan varikolla rak.luvan edellyttämät muutokset ja 
julkisivun korjaukset muodostavat vuoden 2022 
investointitalousarviossa määritetyn hankkeen. Varikko sijaitsee 
osoitteessa Kasperintie 7b, 31500 KOSKI TL. 

  
 Korjausten sisältö muodostuu rak.luvan edellyttämistä muutoksista, 

lämpötalouden parantamisesta ja julkisivun kunnostamisesta.  
  
 Tekninen toimi on laatinut korjaustyöselostuksen. Työselostus on 

laadittu huomioiden hankkeen menovaraus 15 000 € (alv 0 %). 
 
 Korjaustyöt esitetään toteutettavan laskutyöurakkana sekä omana 

työnä. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- päättää hyväksyä korjaustyöselostuksen 
- päättää hankkeen toteutusmuodoksi laskutyöurakan. 

 
Käsittely: Martti Mäkitalo ja Julle Numminen poistuivat kokouksesta tämän 

asian käsittelyn aikana, 19.27. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

31 §         MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 
   
Tekla 24.3.2022 § 31 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 
 Muut asiat: seuraava kokous 21.4.2022. 
 
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:24, 25, 28, 30, 31 

 

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:26, 27, 29, 

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. 

 


