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Pöytäkirjantarkastajat: 

 

Kokousaika 25.toukokuuta 2022, kello 18.01 – 20.02 
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 (18.05)        
  
 Henri Partanen kj x(etänä) 
 Mikko Salmi  tj/esittelijä x  
 Lauri Ahola nuva jäsen    x
  
   
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 38 §  
 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 39 § 

 
Asiat  40 – 45 § 
 
Allekirjoitukset 
    
   Jarmo Ruohonen 
   Puheenjohtaja 
                                                                                             
                                                          
  Mikko Salmi  
  Pöytäkirjanpitäjä / esittelijä  
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Tarkastusaika 1.6.2022 mennessä 
 
 
Allekirjoitukset  
  Renja Rasimus Antti Virtanen 
 
Pöytäkirjan  
nähtävänäolo Kosken Tl kunnan kotisivuilla viimeistään 1.6.2022. 
 
  
Todistaa Tekninen johtaja Mikko Salmi 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

38 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Tekla 25.5.2022 § 38 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: 

39 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
Tekla 25.5.2022 § 39 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: 

40 §          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. 
 
Tekla 25.5.2022 § 40 Tekninen toimi on valmistellut tarjouspyyntöasiakirjat hankinnan 

kilpailuttamiseksi.  
 
 Hankinnan arvioidaan jäävän alle Hankintalain rakennusurakoiden 

kansallisen kynnysarvon. 
  
 Hankintamenettely esitetään toteutettavan rajoitettuna menettelynä 

ja kokonaishintaisena urakkana. Tarjousten jättämisen määräajaksi 
esitetään 22.6.2022 klo 12.00. Tarjouspyyntöasiakirjassa mainitaan 
voittavan tarjouksen valintaperusteena olevan halvin kokonaishinta. 

 
Päätösehdotus: Päätetään pyytää tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta: 

- Matti Hakamäki Oy, Suomen Rantahuolto Oy, Marttilan 
Maanrakennus Oy, Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy ja 
Somersora Oy,  

 
Käsittely: Merkitään pöytäkirjaan Martti Mäkitalon saapuneen kokoukseen 

tämän käsittelyn aikana 18.05. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

41 §          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. 
 
 Nähtävillä olosta kuulutetaan Auranmaan Viikkolehdessä, 

kunnantalon ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivujen sähköisessä 
ilmoitustaulussa. Lisäksi suunnitelman vaikutusalueen kiinteistöjen 
omistajia tiedotetaan nähtävillä olosta erillisellä kirjeellä. Nähtävillä 
olo toteutetaan ajanjaksolla 28.4.2022 - 19.5.2022. 

 
 Kuulutuksessa todetaan mahdolliset muistutukset 

kunnallisteknisestä suunnitelmaehdotuksesta jättämään tekniselle 
lautakunnalle osoitettuna kunnan kirjaamoon, osoite Härkätie 5, 
31500 KOSKI TL tai sähköpostitse osoitteeseen 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. 

Tekla 25.5.2022 § 41 Tekninen toimi on toimittanut kunnallistekniset 
suunnitelmaehdotukset nähtäville teknisen lautakunnan tekemän 
päätöksen mukaisesti. 

  
 Nähtävillä olo määritettiin ajanjaksolle 28.4.2022 - 19.5.2022. 

Nähtävillä olosta kuulutettiin Auranmaan Viikkolehdessä, 
kunnantalon ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivujen sähköisessä 
ilmoitustaulussa. Lisäksi suunnitelmien vaikutusalueen kiinteistöjen 
omistajia tiedotettiin nähtävillä olosta erillisellä kirjeellä. 

 
 Kuulutuksessa todettiin kanavat, jota kautta suunnitelmat olivat 

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 19.5.2022 klo 10.00 mennessä. 

 
 Kuulutuksesta on jätetty tekniselle lautakunnalle yksi muistutus. 

Tekninen johtaja on laatinut muistion tapaamisesta, joka on käyty 
muistutuksen antaneen henkilön kanssa käydystä keskustelusta 
kiinteistöllä. Muistiossa määritettiin kiinteistön sisällä johtolinjalle 
poikkeava reitti saman kiinteistön sisällä. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä nähtäville asetetun 

kunnallisteknisen suunnitelmaehdotuksen, huomioiden 
muistutuksen aiheuttama johtolinjaus muutos. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
42 §  HAJA-ASUTUSALUEEN VIEMÄRÖINTI, AHOPELLONTIE 
  
Tekla 25.5.2022 § 42 Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella 

sijaitsevien kiinteistöjen liittämisestä on laadittu päätös Tekla 
13.6.2019 § 46. Tekninen lautakunta on tuolloin todennut toiminta-
alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen liittämisen olevan 
tarkoituksenmukaista, kun se on vesihuoltolaitokselle taloudellisesti 
kannattavaa. 

 
 Tekniseen toimeen on saapunut kiinteistön omistajan toimittama 

pyyntö saada liittyä kunnan viemäriverkostoon. Kiinteistö rajautuu 
toiminta-alueen ulkopuolen välittömään läheisyyteen. Reitin varrella 
oleville muille kiinteistöille on lähetetty kirje liittymishalukkuuden 
selvittämiseksi. Kirje on lähetetty 19.4.2022. Kiinteistön omistajia 
pyydettiin ilmoittamaan halukkuutensa liittyä viemäriverkostoon 
12.5.2022. Halukkuutensa viemäriin liittymiseksi on alustavasti 
antanut yhden kiinteistön omistaja. 

 
 Teknisen toimen laatiman kustannusarvion mukaan menot kyseessä 

olevan kiinteistön liittämiseksi viemäriverkostoon olisivat 15 530 € 
(alv 0 %). 

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 
- toteaa ettei kiinteistön liittämisen edellytykset täyty taloudellisen 

kannattavuuden osalta 

- toteaa ettei ole tarkoituksenmukaista edistää asianomaista 

liittymää. 

 
Muutettu päätösehdotus: Esittelijä ehdottaa asian käsittelyn jättämistä pöydälle,  
  yhteisrakentamismahdollisuuden ja muiden kiinteistöjen  
  liittymisvelvollisuuden selvittämiseksi. 
 
Päätös:  Hyväksytään muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

43 § YHDISTYSTALON KÄYTÖSTÄ PÄÄTTÄMINEN 
 
Tekla 25.5.2022 § 43  Yhdistystalo on kunnan omistama ja hallitsema kiinteistö, jossa on 

sijoitettuna toiminnot nuorisotiloille sekä yleiset kokoontumistilat 
yhdistysten / järjestöjen kokouksiin, kerhoihin ja vastaaviin 
tilaisuuksiin. Rakennuksessa on myös yksi vuokra-asunto. Lisäksi 
pihalla on heikkokuntoinen ulkorakennus, jonka käyttötarkoitus on 
varastointi. 

 
 Rakennukset sijaitsevat kiinteistöillä 284-416-1-97 (PALOASEMA 

1), 284-416-1-95 (PALOASEMA 2), 284-416-1-8 (PAASI). 
 
 Kosken Tl kunnan hallintosäännön 7. luvun § 7 mukaisesti tekninen 

lautakunta päättää hallinnassaan olevien kiinteistöjen käytöstä ja 
vuokraamisesta 

 
 Yhdistystalon ylimmän kerroksen kokoontumistilaan on kevään 2022 

aikana tehty pintaremontti. Pintaremontin työkustannuksista on 
vastannut vapaa-aikatoimi ja materiaalikuluista tekninen toimi.  

 
 Esittelijän selostus tilojen tulevasta käytöstä: 

- yläkerran kokoontumistilat osoitetaan muun yhdistys- ja 
harrastetoiminnan lisäksi hanketyöntekijöiden työtiloiksi (2-3 
hyvinvointilautakunnan hanketyöntekijää). Lisäksi pääpaino 
tilojen käytössä on yhdistystoiminnan lisääminen ja kehittäminen. 

- ulkorakennuksen varastotilastoista osoitetaan Eläkeliiton Koski 
Tl yhdistys ry:lle tilat toimintaa varten. Tilaa käytetään pääosin 
kahvilavarusteiden säilyttämistä varten. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä selostuksen mukaiset 

periaatteet kiinteistön jatkokäytön osalta.  
  
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

44 §  KOSKEN TL KUNNAN KUNTASTRATEGIA  
 
Kh 25.4.2022 § 91 Kuntalain §:n 37 mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa 

valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin 
tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 

4) omistajapolitiikka; 

5) henkilöstöpolitiikka; 

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä 
tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista 
kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee 
määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -
suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia 
tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 

Lisäksi kuntalain § 38 määrittelee strategian kunnanjohtamisen 
perustaksi. 

Kuntastrategian työstäminen aloitettiin Kosken Tl kunnan 

valtuustoseminaarissa 12.-13.11.2021 Eerikkilän urheiluopistolla. 

Seminaarin aikana valtuutetut ottivat kantaa vanhaan strategiaan ja 

kuinka sitä tulisi uudistaa. Lisäksi seminaarissa oli tahtotilana 

vanhan strategian päivittäminen. Valtuustoseminaarin jälkeen 

strategiatyöskentely siirtyi valtuustoryhmille siten, että jokainen 

ryhmä otti kantaa voimassa olevaan kuntastrategiaan ja ehdotti 

kuinka sitä tulisi muuttaa.  

 Strategian laadintaan liittyen ajatuksena on laatia visio sekä 
hyväksyä yhteiset strategiset tavoitteet, joihin kukin hallintokunta 
pohjaa omat konkreettiset tavoitteensa. Näistä tavoitteista 
puolestaan johdetaan jatkossa talousarvion toiminnalliset tavoitteet. 
Näin strategian jatkuva seuranta saadaan varmistettua.  

    
 Strategian valmisteluprosessiin on tarkoitus osallistua kunnan 

luottamushenkilöt, kunnan johtoryhmä ja eri toimialojen 
johtoryhmät, henkilökunta, kuntalaiset ja muut sidosryhmät. 

 
 Erikseen jaettavana asiakirjana strategialuonnos 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää; 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
1. asettaa strategialuonnoksen nähtäville 1.5.-31.5.2022 väliseksi 

ajaksi kunnan kotisivuille 
2. pyytää lautakunnilta lausunnot strategialuonnoksesta 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti muuttaa 

strategialuonnoksen sivulla 4 kohdan paikallisten palveluiden 
suosimisen muotoon paikallisten palveluiden käyttäminen, sivulla 4 
kohdan toimivamman ja turvallisemman tieverkoston kehittämisen 
muotoon toimiva ja turvallinen tieverkosto sekä sivulla 8 kohdan 
kulttuuriympäristön kehittäminen muotoon kulttuuriympäristön 
vaaliminen.  

 

 Marja Jalli saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo: 17.30. 
 
  
Tekla 25.5.2022 § 44 Kosken Tl kunnanhallitus on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta 

lausuntoa valmisteilla olevasta kuntastrategiasta. 
 
Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta käsittelee kuntastrategian ja muodostaa 

lausunnon strategialuonnoksesta kokouksessa käydyn keskustelun 
perusteella.  

 
Käsittely: Keskustelun yhteydessä todettiin lausuntona: 

- Asioiden keskinäisen järjestyksen edellyttävän vielä uudelleen 

järjestämistä. 

- Esitettiin lisättäväksi strategiaosaksi henkilöstö- ja 

omistajapolitiikka. 

 

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
 45 §         MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 
   
Tekla 25.5.2022 § 45 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 
 Muut asiat: seuraava kokous 
 
Päätösehdotus: 1.   Todetaan viranhaltijapäätökset 
 2. Todetaan muut asiat tietoon saatetuksi. Seuraava kokous 

30.6.2022. 
 
Päätös: 1.  Todettiin viranhaltijapäätökset 
 2. Todettiin muut asiat tietoon saatetuiksi. Seuraava kokous pidetään 

30.6.2022. Keskusteltiin sähköjakeluverkon maakaapelointiurakan 
jälkitöistä. 
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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:38, 39, 40, 44, 45 

 

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: 41, 42, 43 

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. 

 


