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Pöytäkirjantarkastajat: 

 

Kokousaika 21. huhtikuuta 2022, kello 18.01 – 19.29 
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 (saapui 18.05)   
  
   
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 32 §  
 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 33 § 

 
Asiat  34 – 37 § 
 
Allekirjoitukset 
    
   Jarmo Ruohonen 
   Puheenjohtaja 
                                                                                             
                                                          
  Mikko Salmi  
  Pöytäkirjanpitäjä / esittelijä  
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Tarkastusaika 27.4.2022 mennessä 
 
 
Allekirjoitukset  
  Tuula Eskola Kari Ruohonen 
 
Pöytäkirjan  
nähtävänäolo Kosken Tl kunnan kotisivuilla viimeistään 28.4.2022. 
 
  
Todistaa Tekninen johtaja Mikko Salmi 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

32 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Tekla 21.4.2022 § 32 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä 
kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

 
Selostus: Esittelijä ehdottaa, että tekninen lautakunta ottaa ylimääräisenä 

asiana käsiteltäväkseen seuraavan asian: 
- Vt-10 yhdysvesijohdon pohjatutkimusten toteutus 

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyvän 
ylimääräisen asian käsittelyn. 

  
 Lauri Ahola liittyi kokoukseen tämän käsittelyn yhteydessä kello 

18.05. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

- käsitellä esittelijän ehdottaman ylimääräisen asian kohdassa § 

36. 

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.    
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Pöytäkirjantarkastajat: 

33 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
Tekla 21.4.2022 § 33 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: 

34 §          OSAVUOSIRAPORTTI 1-3/2022, TEKNINEN LAUTAKUNTA 
   
Tekla 21.4.2022 § 34 Osavuosiraportit laaditaan hallintokunnittain kunnanhallituksen 

aikaisemmin lähettäneen osavuosiraportin laadintaohjeen ja 
oheismateriaalin mukaisesti. Hallintokunnat raportoivat 
kunnanhallitukselle talousarvion tehtävätason toteutumisen 31.3., 
30.6. sekä 30.9. toteutumien mukaan.  

 Tarkoitus on, että talouslukujen lisäksi valtuustolle mahdollistetaan 
valtuustotasoisten toiminnallisten tavoitteiden seuraaminen 31.3., 
30.6. sekä 30.9. tilanteiden mukaan. Käytännössä talousarvion 
tavoitteista täydennetään osavuosiraportin laatimisvaiheessa 
kohdasta ”Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet” kirjallinen osa.  

 
 Talous- ja tunnusluvut täydennetään vasta tilinpäätökseen, 

osavuosiraporttivaiheessa luvut sekä tiedot investointien 
toteutumisesta viedään tiedoksi suoraan erilliseltä raportilta. 

 
 Tekninen johtaja on valmistellut aineiston. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy osavuosiraportin omalta osaltaan ja 

esittää sen edelleen kunnanhallitukselle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

35 §          VT-10 YHDYSVESIJOHDON SUUNNITELMAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE 
 ASETTAMINEN 
 
Tekla 21.4.2022 § 35 Tekninen toimi on toteuttanut tilaajan suunnittelunohjausta VT10- 

kunnallisteknisen suunnittelun osalta. Suunnittelijana on toiminut 
Sitowise Oy.  

 
 Suunnitelmaehdotukset sisältävät VT10 varteen sijoitettavan 

kunnallistekniikan. 
 
 Nähtävilläolosta kuulutetaan Auranmaan Viikkolehdessä, 

kunnantalon ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivujen sähköisessä 
ilmoitustaulussa. Lisäksi suunnitelman vaikutusalueen kiinteistöjen 
omistajia tiedotetaan nähtävilläolosta erillisellä kirjeellä. 
Nähtävilläolo toteutetaan ajanjaksolla 28.4.2022 - 19.5.2022. 

 
 Mahdolliset muistutukset kunnallisteknisestä 

suunnitelmaehdotuksesta tulee jättää tekniselle lautakunnalle, 
osoitteeseen Härkätie 5, 31500 KOSKI TL tai sähköpostitse 
kirjaamo@koski.fi viimeistään 19.5.2022 klo 10.00 mennessä. 

 
 Kosken Tl kunnan hallintosäännön 7. luvun § 7 mukaisesti tekninen 

lautakunta päättää suunnitelmien hyväksymisestä. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa kunnallisteknisen 

suunnitelmaehdotuksen nähtäville asiatekstin mukaisesti. 
   
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

36 §          VT-10 YHDYSVESIJOHDON POHJATUTKIMUSTEN TOTEUTUS 
 
Tekla 21.4.2022 § 36 Tekninen toimi on toteuttanut tilaajan suunnittelunohjausta VT10- 

kunnallisteknisen suunnittelun osalta. Suunnittelijana on toiminut 
Sitowise Oy.  

  
 Johtolinjausta on suunnittelun aikana muutettu etäämmälle 

tiealueesta. Johtolinjan muuttamisella on haettu vähäisempää 
tarvetta pohjatutkimuksille ja kaivuukuutioiden pienentymiselle. 

 
 Sitowise Oy:n tehdessä sijoituslupahakemuksen ennakkotiedustelua 

Pirkanmaan ELY-keskukseen, on lupakäsittelijän huomioissa tullut 
esiin pohjatutkimuksien toteuttamistarve alituskohtien ja tien 
vakauden arvioimiseksi. 

 
 Sitowise Oy on tehnyt tarpeenmukaisen pohjatutkimusohjelman, 

jonka avulla voidaan suunnitella ja määritellä Pirkanmaan ELY-
keskuksen vaatimat arvioinnit. 

 
 Tekninen johtaja on toimittanut tarjouspyynnön 

pohjatutkimusohjelman mukaisten töiden suorittamisesta 
valikoimilleen yrityksille. Tarjouspyyntö toimitettiin Maanpää Geo Oy, 
Ramboll Finland Oy, Mitta Oy ja Geo-Master Oy.  

 
 Tarjouksen jättivät seuraavat yritykset: 

- Maanpää Geo Oy, kokonaishinta 12 500 € (alv 0 %) 

- Ramboll Finland Oy, kokonaishinta 13 500 € (alv 0 %) 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Maanpää Geo Oy:n antaman 

tarjouksen. 
   
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

37 §         MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 
   
Tekla 21.4.2022 § 37 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 
 Muut asiat: Palvelukeskus ulko-ovien lukitus, haja-asutusalueen 

viemäröinti, seuraava kokous 25.5.2022 
 
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:32, 33, 34, 35, 37 

 

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: 36 

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. 

 


