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Pöytäkirjantarkastajat: 

 

Kokousaika 30. kesäkuuta 2022, kello 18.00 – 19.45 
Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 
 Härkätie 5, 31500 KOSKI TL 
 
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(poistui 18.51) 
 Mikko Salmi  tj/esittelijä x  
 Lauri Ahola nuva jäsen x   
  
   
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 46 §  
 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 47 § 

 
Asiat  48 – 53 § 
 
Allekirjoitukset 
    
   Jarmo Ruohonen 
   Puheenjohtaja 
                                                                                             
                                                          
  Mikko Salmi  
  Pöytäkirjanpitäjä / esittelijä  
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Tarkastusaika 6.7.2022 mennessä 
 
 
Allekirjoitukset  
  Tuula Eskola Kari Ruohonen 
 
Pöytäkirjan  
nähtävänäolo Kosken Tl kunnan kotisivuilla viimeistään 7.7.2022. 
 
  
Todistaa Tekninen johtaja Mikko Salmi 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

46 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Tekla 30.6.2022 § 46 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: 

47 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
Tekla 30.6.2022 § 47 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: 

48 §          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. 
 
Tekla 30.6.2022 § 48 Tekninen toimi on toimittanut tarjouspyynnön lautakunnan  

   päättämille tarjoajille. 
 
 Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä on saapunut neljä 

kokonaishintaista tarjousta. 
- Matti Hakamäki Oy  24 797 € (alv 0 %) 
- Suomen Rantahuolto Oy 33 800 € (alv 0 %) 
- Marttilan Maanrakennus Oy 19 690 € (alv 0 %) 
- Somersora Oy  47 000 € (alv 0 %) 
 

 Voittavan tarjouksen valintaperusteeksi tarjouspyynnössä on 
määritetty halvin kokonaishinta. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- käsittelee tarjousten avaustilaisuudesta laaditun muistion ja 
tarjoukset 

- päättää hankkia uimarannan ruoppauksen urakoinnin 
saapuneiden tarjouksien käsittelyn ja asetetun voittavan 
tarjouksen valintaperusteen mukaisesti Marttilan 
Maanrakennus Oy:ltä. 

 
Päätös:   Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

49 §  VT10-YHDYSVESIJOHDON HANKINTAMENETTELY 
  
Tekla 30.6.2022 § 49 Tekninen toimi on valmistellut hankkeen toteutusaineistoa VT10 

varteen sijoitettavan kunnallistekniikan rakentamiseksi. 
 

Käydään keskustelua hankkeen sisällöstä sekä käytettävissä 
olevista toteutusmuodoista. 

 
Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta päättää: 

- toteuttaa VT10-yhdysvesijohdon urakan omajohtoisena työnä 

omaa henkilöstöä sekä sopimusurakoitsijoita käyttäen  

- pyytää tarjoukset maa-aineksen toimittajilta sekä 

kunnallistekniikan osien tukkureilta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

50 §  KORVAUSPYYNTÖ, VIEMÄRIKAIVON TUKKEUTUMINEN 
  
Tekla 30.6.2022 § 50 Kiinteistön omistaja (Ei julkinen) on esittänyt Kosken Tl kunnan 

vesihuoltolaitokselle korvauspyynnön viemäriverkon liitoskaivon 
tukkeutumisen aiheuttaman viemäriputken tonttiosuuden 
tukkeutumien avaamisesta johtuneista kustannuksista. 

 
 Kiinteistön viemäriliitoskaivo on uudistettu vesihuoltolaitoksen 

toimesta 20.6.2022. Työn yhteydessä vanha liitoskaivo todettiin 
rakenteeltaan rikkoutuneeksi tavalla, jolla se on aiheuttanut 
viemäritonttiputken tukkeutumisen. 

 
 Kiinteistön omistaja on korvauspyyntönään esittänyt hänelle 

aiheutuneiden kulujen korvaamisen, liiteaineiston mukaisesti. 
 
Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta päättää: 

- ottaa käsiteltäväkseen asiakkaan esittämän korvauspyynnön 

- saattaa tiedokseen teknisen johtajan asiaselostuksen 

- hyväksyä asiakkaan korvausvaatimuksen hakemuksen 

mukaisesti. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

51 §          TIEALUEEN SULKULUPA, KOHAUS  
 
Tekla 30.6.2022 § 51 Kosken Tl Yrittäjät Ry on toimittanut 31.5.2022 päivätyn anomuksen, 

saadakseen luvan sulkea liikenne Maijankujan osalta 30.7.2022 
kello 9 - 15 väliseksi ajaksi. Tien sulkeminen liittyy Kohaus-
tapahtuman tilavaraukseen ja liikenneturvallisuuden 
varmistamiseen. 

  
 Yhdistys tiedottaa Piimätien asukkaita. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn lupa-anomuksen 

Maijankujan sulkemiseksi liikenteeltä. Lisäksi hakija velvoitetaan 
sopimaan liikenteenohjauksen järjestelyistä teknisen johtajan 
kanssa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

52 §  REKLAMAATIO LASKUUN, VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKU 
  
Tekla 30.6.2022 § 52 (Ei julkinen) on lähettänyt reklamaation vesihuoltolaitoksen 

laatimaan laskuun, jonka menot ovat muodostuneet asianosaisen 
kiinteistöllä tapahtuneen onnettomuuden takia. 

 
 Tekninen lautakunta tutustuu (Ei julkinen) reklamaatioon ja tekninen 

johtaja Mikko Salmen laatimaan vesihuoltolaitoksen vastineeseen. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- todeta vesihuoltolaitoksen lähettämän laskun Vesihuoltolaitoksen 

yleisten toimitusehtojen mukaiseksi 

- hylätä (Ei julkinen) reklamaation.  

  
Päätös: Tekninen lautakunta päätti: 

- todeta vesihuoltolaitoksen lähettämän laskun Vesihuoltolaitoksen 

yleisten toimitusehtojen mukaiseksi 

- hylätä (Ei julkinen) reklamaation.  

Jäsen Tuula Eskola jätti asiasta eriävän mielipiteensä. 

  



KOSKEN TL KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA   30.6.2022 PÖYTÄKIRJA 10 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 53 §         MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 
   
Tekla 30.6.2022 § 53 1. Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 

2. Muut asiat: Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys – valmistuu      
2023. Yhdysvesijohto keskusta. Virtavesikunnostukset, Myllyrannan 
onkitasanne. Seuraava kokous. 

 
Päätösehdotus: 1. Todetaan ettei viranhaltijapäätöksiä ole ollut viime kokouksen 

jälkeen. 
 2. Todetaan muut asiat tietoon saatetuksi. 
 
Käsittely: Todettiin kaksi viranhaltijapäätöstä päivämäärältä 30.6.2022.  

 
Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Henri Partanen poistui 
tämän pykälän käsittelyn aikana 18.51. 

  
Jäsen Tuula Eskola toi kokoukseen keskusteltavaksi Pappilantiellä 
vanhustentalojen pihan keskiosan oleskelualueen varustamisen 
sääsuojalla/pergolalla/katoksella. 

 
Päätös: 1. Todettiin viranhaltijapäätökset. 
 2.Todettiin muut asiat tietoon saatetuiksi: 

Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistumista seurataan, 
Yhdysvesijohto keskusta siirretään uudelleen päätettäväksi vuodelle 
2023, Virtavesikunnostusten luonnosten esittely 22.6.2022 
Marttilassa, Myllyrannan onkitasanne valmistuu Kohaus-viikoksi. 
Sovittiin seuraavan kokouksen aika varmistettavan myöhemmin.   
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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:46, 47, 53 

 

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: 48, 49, 50, 51, 52 

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. 

 


