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Pöytäkirjantarkastajat: 

 

Kokousaika 20. lokakuuta 2022, kello 18.03 – 20.51 
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(teams) 
                      
  
Muut saapuvilla 
olleet  
 Heikki Pietilä kh pj. x  
 Martti Mäkitalo kh edustaja x         
 Henri Partanen kj x(teams) saapui 18.35 
 Mikko Salmi  tj/esittelijä x  
 Lauri Ahola nuva jäsen x   
  
   
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 66 §  
 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 67 § 

 
Asiat  68 – 74 § 
 
Allekirjoitukset 
    
   Jarmo Ruohonen 
   Puheenjohtaja 
                                                                                             
                                                          
  Mikko Salmi  
  Pöytäkirjanpitäjä / esittelijä  
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Tarkastusaika 26.10.2022 mennessä 
 
 
Allekirjoitukset  
  Renja Rasimus Antti Virtanen 
 
Pöytäkirjan  
nähtävänäolo Kosken Tl kunnan kotisivuilla viimeistään 27.10.2022. 
 
  
Todistaa Tekninen johtaja Mikko Salmi 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

66 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Tekla 20.10.2022 § 66 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä 
kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.    
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Pöytäkirjantarkastajat: 

67 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
Tekla 20.10.2022 § 67 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. 
 
 
 
   

  



KOSKEN TL KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA   20.10.2022 PÖYTÄKIRJA 4 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

68 § ENERGIANSÄÄSTÖ-KAMPANJA, ASTETTA ALEMMAS 
 
Tekla 20.10.2022 § 68 Astetta alemmas on valtionhallinnon yhteinen 

energiansäästökampanja, jota koordinoi Motiva. Kampanja tarjoaa 
konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen 
leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä. Kampanjaan on 
haastettu kaikki suomalaiset organisaatiot – yritykset, kunnat ja 
kaupungit, liitot ja järjestöt, oppilaitokset ja koulut mukaan. 

 
 Kampanjan tavoitteena on: 

• Kaikki suomalaiset tekevät konkreettisia ja nopeasti tehoavia 
energiansäästötekoja. 

• Sähkön käyttöä rajoitetaan omatoimisesti vuorokauden 
huippukulutustunneilla – arkisin klo 8-10 ja 16-18 välisenä aikana 
– siirtämällä sähkölaitteiden käyttöä ja lataamista toiseen 
ajankohtaan. 

• Energiankulutusta vähennetään kauttaaltaan koko 
yhteiskunnassa; kodeissa ja taloyhtiöissä, yrityksissä, kunnissa, 
järjestöissä ja oppilaitoksissa. 

 
  Kampanjan kotisivut ovat astettaalemmas.fi. 
 
 Tekninen toimi on valmistellut aihepiireittäin soveltuvia toimenpiteitä 

Kosken Tl kunnan osalta. Käydään keskustelua 
valmisteluaineistosta ja valikoituvista energiansäästötoimista. 

 
 Kunnan toiminnassa voidaan huomioida toimenpiteitä seuraavien 

aihepiirien alaisuudessa: 
• Lämmitys  
• Ilmanvaihto  
• Sähkönkulutus  
• Vedenkulutus  
• Säännölliset tarkistukset ja huolto  
• Energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa  
• Energiatehokas käyttäytyminen  

 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- päättää liittyä kuntaorganisaationa kampanjaan 
- edetä energiasäästökampanjassa asian käsittelyn yhteydessä 

tarkentuvalla energiasäästötoimin. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
  



KOSKEN TL KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA   20.10.2022 PÖYTÄKIRJA 5 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

69 §          POLTTOAINELISÄ, TALVIKUNNOSSAPITO 
 
Tekla 20.10.2022 § 69 Talvikunnossapitourakoitsijat ovat esittäneet 13.9.2022 päivätyn 

yhteydenoton kuntaan, jossa he esittävät polttoainelisää 
talvikunnossapitokaudelle 2022-2023. Polttoainelisän suuruudeksi 
urakoitsijat esittävät 20 % korotusta oleviin sopimustuntihintoihin. 

 
 Polttoainelisän perusteena urakoitsijat esittävät polttoainehintojen 

nousua kaksinkertaiseksi tarjoustenjättöajankohtaan nähden. 
Tarjoukset talvikunnossapitourakkaan jätettiin elokuussa 2020. 
Talvikunnossapitoa on toimitettu tarjousten mukaisin hinnoin 
talvikaudet 2020-2021 sekä 2021-2022.  

 
 Sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen oppilaskuljetusten 

määräaikaisesta polttoainelisästä koulukuljetusten hinnoitteluun.  
(Siv.ltk 30.6.2022 § 56). 

 
 Hankintalain 136 §:n mukaan hankintasopimusta voidaan muuttaa 

sopimuskauden aikana, mikäli muutoksen tarve johtuu olosuhteista, 
joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos 
vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää korottaa talvikunnossapidon 

tuntihintoja 2 €/h (alv 0 %) suuruisella polttoainelisällä 
talvikunnossapitokaudeksi 2022-2023. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

70 § TALOUDEN TOTEUTUMA 1-8/2022 
 
Tekla 20.10.2022 § 70 Investointien ja teknisen lautakunnan käyttötalouden 

toteutumaraportti on valmistunut ajalta 1–8 / 2022. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta saattaa toteutumaraportit tietoonsa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

71 §          MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO JA LISÄMÄÄRÄRAHA, KÄYTTÖTALOUS 
  
Tekla 20.10.2022 § 71 Vuoden 2022 talousarvioon varatut menovaraukset käyttötalouden 

osalta ovat ylittyneet määrättyjen kustannuspaikkojen osalta. 
Ylitysten perustana ovat menojen muodostuminen ennakoitua 
suuremmiksi ja muutokset toteutuslaajuuksissa. Toimintojen laajuus 
ja laadukkuus ovat olleet tavanomaisella tasolla. 

  
 Käyttötalouden osalta kustannuspaikkaryhmien välisistä siirroista 

päättää kunnanvaltuusto. 
 
 Määrärahojen siirtotarpeet: 

- Tililtä 4390 – 12205(Vanhusten vuokratalo); tilille 4320 – 12201 
(kunnanvirasto); 3 000 €  

- Tililtä 4390 – 12205(Vanhusten vuokratalo); tilille 4390 – 12211 
(Uimarannan sauna); 4 000 € 

- Tililtä 4390 – 12205(Vanhusten vuokratalo); tilille 4340 – 12213 
(Lääkäritalo); 1 000 € 

- Tililtä 4590 – 12203(Paloasema); tilille 4390 – 12216 
(Palvelukeskus); 800 € 

- Tililtä 4390 – 12214(Mäenrannan kiinteistö); tilille 4390 – 12216 
(Palvelukeskus); 1 000 € 

- Tililtä 4400 – 12217(Talolan koulu); tilille 4390 – 12216 
(Palvelukeskus); 1 500 € 

- Tililtä 4400 – 12350(Varikko); tilille 4390 – 12501 
(Rakennuskaavatiet); 4 000 € 

- Tililtä 4400 – 12906(Santion vedenottamo); tilille 4390 – 12501 
(Rakennuskaavatiet); 6 000 € 

- Tililtä 4400 – 12905(Hevonlinnan vedenottamo); tilille 4822 – 
12212 (As. Oy:t); 5 000 €  

 
  Lisämäärätarve: 

- Tilille 4390 – 12212 (As. Oy:t); 9 000 € 

 
  
Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittelyn mukaiset määrärahojen 
siirrot ja lisämäärärahan. 

 
Käsittely: Määrärahojen siirtotarpeet: 

- Tililtä 4390 – 12205(Vanhusten vuokratalo); tilille 4320 – 12201 
(kunnanvirasto); 3 000 €  

- Tililtä 4390 – 12205(Vanhusten vuokratalo); tilille 4390 – 12211 
(Uimarannan sauna); 4 000 € 

- Tililtä 4390 – 12205(Vanhusten vuokratalo); tilille 4340 – 12213 
(Lääkäritalo); 1 000 € 

- Tililtä 4590 – 12203(Paloasema); tilille 4390 – 12216 
(Palvelukeskus); 800 € 

- Tililtä 4390 – 12214(Mäenrannan kiinteistö); tilille 4390 – 12216 
(Palvelukeskus); 1 000 € 

- Tililtä 4400 – 12217(Talolan koulu); tilille 4390 – 12216 
(Palvelukeskus); 1 500 € 

- Tililtä 4400 – 12350(Varikko); tilille 4390 – 12501 
(Rakennuskaavatiet); 4 000 € 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

- Tililtä 4400 – 12906(Santion vedenottamo); tilille 4390 – 12501 
(Rakennuskaavatiet); 6 000 € 

- Tililtä 4400 – 12905(Hevonlinnan vedenottamo); tilille 4822 – 
12212 (As. Oy:t); 5 000 €  

- Tililtä 4340 – 12203(Mittaustoiminta); tilille 4390 – 12212 (As. 

Oy:t); 9 000 € 

Määrärahojen siirron perusteena on tasapainottaa 

kustannuspaikkaryhmien toteumaa suhteessa menojen 

määrärahoihin. Määrärahojen siirto kustannuspaikkaryhmien välillä 

edellyttää valtuuston hyväksyntää. 

 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi käsittelyn yhteydessä 
tarkennetut määrärahojen siirrot.  

 
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

72 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2023 JA 
 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2025 
 
Tekla 25.8.2022 § 60 Kosken Tl kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion 

ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet. 
Toiminnalliset tavoitteet, talousarvio-/ja taloussuunnitelmaesitykset 
on pyydetty jättämään kunnanhallitukselle viimeistään 30.9.2022. 
Tekninen toimisto on valmistellut aineistoa teknisen lautakunnan 
talousarviosta sekä investointisuunnitelmasta. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- tutustuu osaltaan esiteltävänä olevaan talousarviomateriaaliin. 
 
 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  
  
 
Tekla 15.9.2022 § 64 Aineiston laadintaa on jatkettu aikaisemman käsittelyn yhteydessä 

käydyn keskustelujen mukaisesti. Aineistoon on täydennetty 
ennakkotiedot hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen 
vuokratuotoista. Talousarvion tekstiosuus tausta-aineistoa 
valmistellaan kunnassa vielä laajemmin. Talousarvion tekstiosuus 
tuodaan käsiteltäväksi seuraavassa lautakunnan kokouksessa. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- hyväksyä lautakunnan esityksenä investointitalousarvion, 
käyttötalousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–
2025 

- esittää aineiston edelleen kunnanhallitukselle. 
 
 
Päätös:   Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  
  Jäsen Tuula Eskola jätti eriävän mielipiteen vesihuollon maksutulojen 

budjetointiin, jossa esitetään käyttö- ja perusmaksuihin tehtävää 5 % 
tasokorotusta.  

 
 
Tekla 20.10.2022 § 72 Tekninen toimi on valmistellut talousarvion tekstiosuuden valtuuston 

nähden asetettavien tavoitteiden osalta. Tavoitteet on johdettu 
valmisteilla olevasta kuntastrategiasta. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- hyväksyä lautakunnan esityksenä talousarvion tekstiosuuden 
- esittää aineiston edelleen kunnanhallitukselle. 

 
 
Päätös:   Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

73 § LAUSUNTO MAA-AINEISLUPAHAKEMUKSEEN, HEVONLINNA 
 
Tekla 20.10.2022 § 73 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta pyytää teknisen 

lautakunnan lausuntoa Jouko ja Kaarina Knuutilan maa- 
aineslupahakemuksesta.  

  
Jouko ja Kaarina Knuutila hakevat maa-aineslupaa soran ja hiekan 
ottoon Kosken Tl kunnassa sijaitseville kiinteistöille Hevonlinna 284-
405-1-34 ja Hevonlinna II 284-401-5-26. Kyseessä on olemassa 
oleva toiminta. Otettavan soran ja hiekan määrä on 34 000 k-m³. 
Vuotuinen ottomäärä on keskimäärin yhteensä 3 400 k-m³. Lupaa 
haetaan 10 vuodeksi.  

 
Lausunto pyydetään toimittamaan Kosken Tl kunnan 
ympäristönsuojelulautakunnalle 5.12.2022 mennessä osoitteella 
Härkätie 5, 31500 Koski Tl tai sähköpostilla osoitteeseen 
ymparisto@koski.fi. 

 
 Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen osalta voidaan todeta 

Hevonlinnan vedenottamon sijaitsevan samalla 
pohjavesiesiintymällä 0,5 km etäisyydellä ottamisalueesta. 

 
  Esittelijän selostus: 

Lupahakija ei ole laatinut suunnitelmaselostetta, jossa olisi 
luotettavasti esitetty ottamistoiminnan suhtautuminen seuraaviin 
aihealueisiin: alueen nykytilanne, tutkimukset, mittaukset, 
suunniteltu ottamistoiminta, maisemointi, jälkihoito, 
ympäristövaikutukset ja alueen jälkikäyttö. Hakemuksessa ei ole 
esitetty hankkeen vaikutuksia pohjaveteen. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta toteaa ympäristönsuojelulautakunnalle 

osoittamassaan lausunnossaan: 
-  luvanhakijaa edellytetään täydentämään aineistoaan 

suunnitelmaselosteen osalta 

- luvanhakijaa edellytetään esittämään ottamistoiminnan 

vaikutukset pohjaveteen. 

 
Käsittely:  Tutustuttiin hakemusaineistoon ja todettiin yhteisesti seuraavat  
  asiat päätösehdotuksen lisäksi: 

- luvanhakijaa ei ole mainittu 

- tarkennetut suunnitelmapiirrokset ja – leikkauskuvat, joista 

selviää nykyiset maanpinnantasot, aiemman luvan mukaiset 

suunnitelmalliset ottotasot sekä nyt haettavat ottotasot alueella 

sekä samalla alueella olevan toisen maa-ainesluvan mukaiset 

suunnitelman mukaiset ottotasot sekä nykyiset maanpinnantasot 

- pohjavesinäytteenottokartta 

- toisen maa-ainesluvan (vesilain mukainen lupa) mukaiset 

pohjavedenlaadun tarkkailutulokset luvanottoajalta. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta toteaa ympäristönsuojelulautakunnalle 
osoittamassaan lausunnossaan, että luvanhakijaa edellytetään 
täydentämään aineistoaan seuraavin osin: 
- suunnitelmaseloste, jossa on luotettavasti esitetty 

ottamistoiminnan suhtautuminen seuraaviin aihealueisiin: alueen 

nykytilanne, tutkimukset, mittaukset, suunniteltu ottamistoiminta, 

maisemointi, jälkihoito, ympäristövaikutukset ja alueen jälkikäyttö 

- tarkennettu arvio hankkeen vaikutuksista pohjaveteen 

- luvanhakijaa ei ole mainittu 

- tarkennetut suunnitelmapiirrokset ja – leikkauskuvat, joista 

selviää nykyiset maanpinnantasot, aiemman luvan mukaiset 

suunnitelmalliset ottotasot sekä nyt haettavat ottotasot alueella 

sekä samalla alueella olevan toisen maa-ainesluvan mukaiset 

suunnitelman mukaiset ottotasot sekä nykyiset maanpinnantasot 

- pohjavesinäytteenottokartta 

- toisen maa-ainesluvan (vesilain mukainen lupa) mukaiset 

pohjavedenlaadun tarkkailutulokset luvanottoajalta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

74 §         MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
Tekla 20.10.2022 § 74 1.  Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 

2. Muut asiat: Sisäilmakatsaus, jätevedenpuhdistamo hanke-
edistäminen, laskureklamaatio, seuraava kokous. 

 
Päätösehdotus: 1. Todetaan viranhaltijapäätökset 
 2.  Todetaan muut asiat tietoon saatetuksi. 
 
Päätös: 1. Todettiin viranhaltijapäätös 
 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: 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74 

 

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: 69 

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. 

 


