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Pöytäkirjantarkastajat: 

 

Kokousaika 19. tammikuuta 2023, kello 18.02 – 20.02 
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(etänä)  
 Kari Ruohonen j. x 
 Antti Virtanen j.                      x 
                     
  
Muut saapuvilla 
olleet  
 Heikki Pietilä kh pj. -  
 Martti Mäkitalo kh edustaja x         
 Henri Partanen kj x(etänä) 
 Mikko Salmi  tj/esittelijä x  
 Lauri Ahola nuva jäsen -   
  
   
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 1 §  
 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 2 § 

 
Asiat  3-16 § 
 
Allekirjoitukset 
    
   Jarmo Ruohonen 
   Puheenjohtaja 
                                                                                             
                                                          
  Mikko Salmi  
  Pöytäkirjanpitäjä / esittelijä  
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
Tarkastusaika 27.1.2023 mennessä 
 
 
Allekirjoitukset  
  Tuula Eskola Antti Virtanen 
 
Pöytäkirjan  
nähtävänäolo Kosken Tl kunnan kotisivuilla viimeistään 27.1.2023 
 
  
Todistaa Tekninen johtaja Mikko Salmi 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

1 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekla 19.1.2023 § 1 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: 

2 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
Tekla 19.1.2023 § 2 Lautakunta on päättänyt, että jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat kokouksen pöytäkirjan 
erikseen sovittuna aikana. 

 
Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Renja Rasimus ja Antti Virtanen 
 
Muutettu päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuula Eskola ja Antti Virtanen 
 
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

3 §                PUISTOALUEIDEN HOITOTYÖT 
  

Tekla 24.11.2022 § 80  
 Kunnan omistuksessa olevat keskustan puistoalueet ovat laajemman 

hoitotyön tarpeessa. Puistoalueet eivät sisälly vuonna 2017 päivättyyn 
kunnan metsäsuunnitelmaan. Vuonna 2021 toteutettu Jokimetsän 
vapaiden asuintonttien harvennustyön toteutustapa osoittautui varsin 
onnistuneeksi toimintamuodoksi. Keskusta-alueella on 13 erillistä 
hoitotöitä edellyttävää puistoaluetta.  

 
 Tekninen toimi esittää hoitotöiden toteuttamista kaikille kunnan 

omistamille puistoalueille. Hoitotyöt esitetään tehtävän 
puistokohtaisen ratkaisun mukaisesti, huomioiden jäävän puuston ikä, 
terveys ja alueen käyttö.  

 
 Kartta hoidettavista alueista liitteenä 
 

Hankintamenettelyn sisältö: 
- Tarjousten jättämisen määräaika 8.12.2022 kello 14.00. 

- Aines- ja energiapuuston hinnoittelu, korjuu- ja 

kuljetuskustannusten hinnoittelu. 

- Hoitotöiden toteuttaminen vuoden 2023 aikana. Puuston ajo 

kohteilta pois viimeistään 1.4.2024. 

 
 Tarjouspyyntö toimitetaan Metsänhoitoyhdistys Auranmaa, 

Metsänhoitoyhdistys Salometsä ja Jaakko Mikkola. 
 Voittavan tarjouksen valintaperusteena paras kokonaistarjous.  
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää aloittaa esittelyn mukaisen 

hankintamenettelyn.  
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Tekla 19.1.2023 § 3 Teknisen toimen toteuttamaan tarjouskyselyyn vastasi yksi 

toiminnanharjoittaja, Jaakko Mikkola. Tarjous saapui asetetun 
määräajan puitteissa ja on tarjouspyynnön mukainen. 

 
 Jaakko Mikkolan tarjous on kokouksessa nähtävillä.  
 
 Hoitotöiden toteuttamisen edellyttämät maisematyöluvat on jätetty 

rakennusvalvontaan.   
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- saattaa maisematyölupien valmistelutilanteen tietoonsa 

- päättää hyväksyä Jaakko Mikkolan antaman tarjouksen 

puistoalueiden hoitotöistä 

- päättää aloittaa puistojen hoitotyöt tarjouksen ja työselostuksen 

mukaisesti; huomioiden käsittelyssä olevien maisematyölupien 

päätökset. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 
- saattaa maisematyölupien valmistelutilanteen tietoonsa 

- päättää hyväksyä Jaakko Mikkolan antaman tarjouksen 

puistoalueiden hoitotöistä 

- valtuuttaa teknisen johtajan tekemään hankintaan vähäisiä 

muutoksia 

- päättää aloittaa puistojen hoitotyöt tarjouksen ja työselostuksen 

mukaisesti; huomioiden käsittelyssä olevien maisematyölupien 

päätökset. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

4 §          JÄTEVEDENPUHDISTAMO, HANKESUUNNITELMA  
 
Tekla 25.11.2021 § 98 Ramboll Finland Oy on laatinut kesästä 2021 alkaen uuden 

jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelmaa tilaajan ohjauksessa. 
Hankesuunnitelma sisältää ympäristöluvan hakuaineiston lisäksi 
tarvittavat dokumentit hankinnan kilpailuttamiseen KVR-urakkana.  

   
 Hallintosäännön 7 §:n mukaisesti tekninen lautakunta päättää 

toimialueellaan suunnitelmien hyväksymisestä. 
  
 Tekniselle lautakunnalle on osoitettu kaksi erillistä tilaisuutta ohjattuun 

yhteiseen aineiston tutustumiseen ennen asian käsittelyä. 
 Tekninen lautakunta käsittelee toimitetun KVR-aineiston, sekä 

teknisen johtajan koostaman aineiston tilaajan huomioista. 
   
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt suunnitelmat. 
 
Käsittely: Esittelijä teki käsittelyn aikana muutetun päätösehdotuksen. 
 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- saattaa valmistelutilanteen tiedokseen 

- todeta hankesuunnitelman sisällöstä laaditun tilaajan huomiot 

- jättää asian pöydälle. 

Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
 

--------------------------------------- 

 
Tekla 20.1.2022 § 3 Hankesuunnitelma on päivitetty tilaajan tekemien huomioiden 

mukaisesti.  
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt suunnitelmat. 
 
Käsittely: Kari Ruohonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana, kello 18.04. 
 Henri Partanen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana, kello 18.30. 
 Käytiin keskustelua hankesuunnitelman sisällöstä ja mahdollisista 

hankintamuodoista. 
 
Käsittely: Esittelijä teki käsittelyn aikana muutetun päätösehdotuksen. 
 
 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- saattaa valmistelutilanteen tiedokseen 

- jättää asian pöydälle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
----------------------------------- 
Tekla 24.11.2022 § 82  Jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman 

20.10.2022. Hanke sisältyy vuoden 2023 talousarvion 
investointiehdotukseen ja seuraavien vuosien suunnitelmavuosiin. 
Hanketta on valmisteltu vuoden 2021 kesästä alkaen ulkopuolista 
suunnittelijatoimistoa (Ramboll Finland Oy) käyttäen. 
Suunnitelmavalmius hankinnan kilpailuttamiseen on hyvä. 



KOSKEN TL KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA   19.1.2023 PÖYTÄKIRJA 7 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Valmistuneen ympäristölupapäätöksen takia aineistoon tulee tehdä 
yksittäisiä tarkennuksia, ennen kuin hankintaa voidaan kilpailuttaa.  

  
Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta päättää: 

-  päivittää olemassa olevan hankinta-aineiston ympäristölupapäätöksen 
edellyttämin tarkennuksin. 

 
Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- jättää asian pöydälle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Tekla 19.1.2023 § 4 Tekninen lautakunta on toteuttanut markkinakeskustelua 21.12.2022 

Owatecin kanssa. Toiminnanharjoittajalta kuultiin esittely 
tuotevalikoimansa soveltuvuudesta valmisteltuun hankkeeseen. 

 
 Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta päättää: 

-  päivittää olemassa olevan hankinta-aineiston ympäristölupapäätöksen 
edellyttämin tarkennuksin. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

5 § JÄTEVEDENPUHDISTAMO, INVESTOINTIRAHOITUKSEN HAKU 
 
Tekla 24.11.2022 § 83 Ympäristöministeriö on avannut rahoitushaun investoinneille sekä 

tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille yhdyskuntien jäte- ja 
sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin hyödyntämiseksi.  

 
 Ensimmäinen hakukierros päättyy 31.12.2022. Seuraava hakukierros 

päättyy 31.3.2023. 
 
 ”Avustuksia kohdennetaan erityisesti yhdyskuntien jätevesien, 

lietteiden ja sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin 
hyödyntämiseen. Tavoitteena on parantaa ravinne- ja 
energiahuoltovarmuutta, edistää turvallisten lannoitevalmisteiden 
valmistamista, mahdollistaa kannattavan kierrätyslannoitemarkkinan 
syntymistä ja vauhdittaa vihreää siirtymää. Hankeavustuksia voi 
hakea seuraaviin teemoihin: 
- Yhdyskuntajätevesien ja -lietteiden sisältämien ravinteiden tai 

ravinteiden ja orgaanisen aineen kierrätys, talteenotto tai 
hyödyntäminen. 

- Ravinteiden kierrätyksen symbioosit, joissa toimijat muodostavat 
kierrätyksen toimintakokonaisuuden hyödyntäen yhdyskuntien 
ravinnerikkaita jäte- ja sivuvirtoja ja/tai vesien biomassoja. 

- Jätevesien energiapotentiaalin hyödyntäminen ja jätevesien 
käsittelyn energiatehokkuuden parantaminen 

 
 Avustuksilla voidaan käynnistää investointeja laitostoimintaan, edistää 

yhdyskuntien jätevesien ja sivuvirtojen sisältämien ravinteiden 
talteenoton teknologioiden kehitystä ja käyttöönottoa sekä parantaa 
jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta.  Avustuksiin on 
käytettävissä noin 45 miljoonaa euroa vuosina 2022–2025. 
Hankkeiden tulee päättyä viimeistään marraskuussa 2025. Avustukset 
ovat harkinnanvaraisia. Avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista on hanketyypistä ja hakijasta riippuen 
tyypillisesti välillä 25-70 prosenttia.” 

 
 Esittelijän selostus: 
 Jätevedenpuhdistamon uudisrakentamisen hankesuunnitelma 

muodostaa vahvan pohjan hakemusaineiston laatimiseksi. Realistisen 
arvion perusteella hakemusaineisto valmistuu ensimmäiseen 
hakukierrokseen. Arvio avustuspäätöksen valmistumisesta on 1 – 2 kk 
hakuajan päättymisestä. Avustuspäätöksen valmistuminen ajoittuu 
sopivasti hankinnan kilpailutuksen yhteyteen. Ramboll Finland Oy on 
tarjoutunut laatimaan hakemuksen aikaisempaan 
suunnittelutoimeksiantoon pohjautuen. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää aloittaa esittelytekstin mukaiset 

valmistelut hakemuksen laatimiseksi Ympäristöministeriön avoinna 
olevaan investointihakuun. 

 

Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 
- jättää asian pöydälle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Tekla 19.1.2023 § 5  
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää aloittaa esittelyn mukaiset valmistelut 

hakemuksen laatimiseksi Ympäristöministeriön avoinna olevaan 
investointihakuun. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

6 §                  SAUNAN KÄYTTÖMAKSUT 
  

Tekla 19.1.2023 § 6 Kosken Tl kunta omistaa Liipolanjärven rannalla sijaitsevan yleisen 
uimarannan rakennuksineen. Sauna uimarantoineen on kuntalaisten 
keskuudessa pidetty vapaa-ajanviettopaikka.  Uimarantaa on kehitetty 
menneinä vuosina laitureiden, pukuhuoneiden, yleisö-wc:n sekä 
tulentekopaikan osalta. Syyskaudella 2022 uimarannalle toteutettiin 
ranta-alueen laajennus, sekä saunarakennuksen lattiarakenteeseen 
kohdistunut korjaus.  

 
 Kesäuintikaudella sauna on ollut yleisinä aukioloaikoina (pe-su) 

maksuton. 
 
 Avantouintikaudella saunaa on käytetty paikallisen 

avantouintiyhteisön toimesta. Avantouinnin käyttömaksut ovat olleet 
samat vuodesta 2007 alkaen. 

 
 Muina aikoina saunaa on vuokrattu yksityisille ja järjestöille. Vuokraus 

on toteutettu kunnan keskushallinnon koordinoiman varaus.koski.fi-
sivuston kautta, johon on koottu myös kaikki muut kunnan vuokrattavat 
tilat. Hinnoittelu: 

o Sauna 2 h; 11,77 € ja lisätunnit 5 €/h. 
o Takkahuone 4 h; 25,23 € 
o Hinnat sis. alv.  

   
 
Esittelijän ehdotus: Esitetään saunan uusiksi käyttömaksuiksi: 
 

- kesäuintikaudella saunan käyttö on yleisinä aukioloaikoina 
maksutonta 

- talviuintikaudella avantouinnin saunamaksu liitteen mukainen. 
Hinnoittelussa on huomioitu normaalista poikkeava syyskauden 
aloitusajankohta. 

- saunarakennuksen vuokrahinta 25 €. Vuokrahinta sisältää koko 
rakennuksen käyttöoikeuden 3 h. Lisätunnit 5 €/h.  

- Saunarakennuksen vuokraamisesta koskelaisille yhdistyksille ei 
peritä vuokraa. 

- Maksut astuvat voimaan 1.2.2023. 
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esittelyn mukaiset 

maksuperusteet Liipolanjärven saunan käyttömaksuiksi.  
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

7 §                LASKUJEN HYVÄKSYMINEN JA TULOJEN PERINTÄ VUONNA 2023 
  

Tekla 19.1.2023 § 7 Kunnanhallitus tulee ohjeistamaan toimialoja antamalla vuoden 2023 
talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Ohjeen mukaan lautakuntien 
tulee määrätä, kuka hyväksyy toimialan laskut ja vastaa tulojen 
perinnästä.   

  
 Tekninen johtaja vastaa laskujen hyväksymisestä ja tulojen 

perinnästä. Perittäviin tuloihin katsotaan kuuluvaksi mm. 
vesihuoltolaitoksen maksut. 

 
 Teknisen toimen laskujen käsittelyssä hyväksyjänä toimii ensisijaisesti 

tekninen johtaja ja toissijaisesti kunnanjohtaja.  Asiatarkastuksen 
suorittaa kulloisenkin oston tilaaja, hankkija tai vastaanottaja. Laskun 
asiatarkastaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. 

 
 Laskut tiliöi lähtökohtaisesti asiatarkastaja toissijaisesti 

toimistosihteeri.  
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä periaatteet laskujen 

hyväksymisestä ja tulojen perinnästä esittelytekstin mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

8 §                TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022 
  

Tekla 19.1.2023 § 8 Kunnanhallitus pyytää lautakuntia jättämään toimintakertomuksen 
vuoden 2022 osalta kunnanhallitukselle helmikuun 2023 loppuun 
mennessä. Tekninen toimi on valmistellut teknisen lautakunnan 
toimintakertomuksen annettujen laadintaohjeiden mukaisesti. 

 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn toimintakertomuksen, 

sekä osoittaa sen edelleen kunnanhallitukselle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

9 §          KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
  
Tekla 19.1.2023 § 9 Kunnanhallitus tulee antamaan lautakunnille talousarvion 

täytäntöönpano-ohjeet. 
 
 Talousarviojärjestelmään kuuluu, että viranhaltijat ja toimielimet 

hyväksyvät lopulliset valtuuston päätökseen perustuvat 
käyttösuunnitelmat, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion. 

 
 Hyväksyessään valtuuston päätökseen soveltuvat käyttösuunnitelmat 

hallintokuntien / viranhaltijoiden on kohdistettava menot ja tulot 
tehtäväalueen/vastuualueen sisällä siten, että asetetut tavoitteet 
toteutuvat, toiminta ylläpidetään talousarvioon merkittyjen 
määrärahojen puitteissa ja talousarvioon merkityt tulot kerätään 
kunnalle.  

 Kunnan talousarvioasetelmasta ilmenee, mikä toimielin tai kuka 
viranhaltija hyväksyy käyttösuunnitelmat milläkin tasolla. 

 
 Investointitalousarvion mukaisista hankkeista on valmisteltu 

vuosisuunnitelma.  
  
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta: 

- hyväksyy käyttösuunnitelman ja investointien vuosiaikataulun 

- valtuuttaa teknisen johtajan päättämään viranhaltijapäätöksellä 

traktorin hankinnasta. Hankinta toteutetaan investointitalousarvion 

mukaisin rajoin. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

10 §                VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKU, HYVITYSANOMUS 
  

Tekla 19.1.2023 § 10 …………………. on lähettänyt anomuksen vesimaksun 
kohtuullistamisesta liittyen …………… kiinteistöllä havaittuun 
vesivuotoon. Kiinteistön omistaja paikallisti vuodon rakennustensa 
väliseen putkeen, jolloin vuotanut vesi ei ole johtunut 
viemäriverkostoon. Kiinteistön omistaja on anomuksessaan esittänyt, 
että vuotanut vesi laskutetaan omakustannushintaan. 

 
 Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.11.2000 / 118 § päättänyt, 

että vesivuotojen takia suurentuneisiin vesilaskuihin voidaan antaa 
alennusta erityisperustein. Tällaisina erityisperusteina on mainittu: 
- vuoto ei ole aiheutunut välinpitämättömyydestä 
- vuoto on ollut vaikeasti havaittavissa 
- kysymyksessä on suuri vuoto, mistä aiheutuu kuluttajalle 

huomattava lisälasku 
 
Esittelijän huomiot: Kiinteistölle toimitetun veden määrä on 21.5. – 1.11.2022 välisenä 

aikana ollut 327 m3. Mittaushistorian perusteella kiinteistön normaali 
kulutus menneinä vuosina samalla ajanjaksolla on keskimäärin ollut 
61 m3. 

 
 Vuotopaikan sijainnin takia on todettavissa, ettei vuotovesi ole 

päätynyt viemäriverkostoon. Tilanteessa, jossa vuotanut vesi ei ole 
päätynyt viemäriverkostoon, on perusteltua olla perimättä asiakkaalta 
jäteveden maksuosuus vuotaneen veden osalta. 

 
 Kiinteistön omistajalta esitetään laskutettavan kulutusmaksua 61 m3 

talous- ja jätevettä. 
 
 Vuotanutta vesimäärää 266 m3 ei voida pitää suurena vuotona, josta 

aiheutuisi kuluttajalle huomattavaa lisälaskua.  
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää: 

- hyväksyä asiakkaan anomuksen vesimaksun kohtuullistamisesta 
jäteveden osalta.  

- laskuttaa vuotaneen talousveden hinnaston mukaisesti, 
perusteena vuodon vähäisyys. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

11 §          SUUNNITTELIJAN VALINTA, KOULUKESKUS, JÄTEKATOS 
 
 
Tekla 19.1.2023 § 11 Tekninen toimi on pyytänyt arkkitehti Hannu Vaistolta tarjousta 

laskutyöperusteisesta suunnittelutyöstä Kosken Tl koulukeskuksen 
jätekatoksen rakentamiseksi. Jätekatoksen rakentaminen sisältyy 
vuoden 2023 investointitalousarvioon.  

 
 Tarjous ja arvioitu kokonaishinta 

• 65 €/h (alv 0 %). Työn arvioitu kokonaishinta 25 tuntia; 

yhteensä 1625 € (alv 0 %). 

   
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita Kosken Tl koulukeskuksen 

jätekatoksen suunnittelijaksi arkkitehti Hannu Vaiston saadun 
tarjouksen mukaisesti. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
12 §          SUUNNITTELIJAN VALINTA, KOULUKESKUS, IV-KONEIDEN VAIHTO 
 
Tekla 19.1.2023 § 12 Tekninen toimi on pyytänyt neljältä suunnittelutoimistolta tarjousta 

laskutyöperusteisesta suunnittelutyöstä Kosken Tl koulukeskuksen 
liikuntahallin IV-koneiden uusimiseksi. IV-koneiden uusiminen sisältyy 
vuoden 2023 investointitalousarvioon.  

 
 Tarjoukset pyydettiin seuraavilta suunnittelutoimistoilta 4.1.2023 

lähetetyllä tarjouspyynnöllä: 
 

• LVI-insinööritoimisto ALFA Oy 

• Naantalin LVI-Suunnittelu Oy 

• LVI- ja Energiatekniikka Viander Oy 

• Suunnittelulinja Finland Oy 

  
 Tarjoukset tuli toimittaa tekniseen toimeen 11.1.2023 kello 14.00 

mennessä. 
 
 Tarjoukset ja arvioidut tavoitehinnat (alv 0 %): 
 

• LVI-insinööritoimisto ALFA Oy; 65 €/h ja 3 500 €  

• Naantalin LVI-Suunnittelu Oy; 88, 78, 60 €/h ja 8 100 € 

• Suunnittelulinja Finland Oy; 75 €/h ja 3 375 € 

 
 Tarjousten vertailuperusteena on suunnittelukokonaisuuden 

kokonaistaloudellisuus huomioiden laadittavan aineiston laajuus. 
 
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita Kosken Tl koulukeskuksen 

liikuntahallin IV-koneiden vaihdon suunnittelijaksi Suunnittelulinja 
Finland Oy:n saadun tarjouksen mukaisesti. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

13 §          TALOLAN KOULUN PYSÄKÖINTI, HANKINTAMENETTELY 
 
Tekla 19.1.2023 § 13 Tekninen toimi on valmistellut hankkeen toteutusaineistoa Talolan 

koulun pysäköintialueen laajentamiseksi ja saattoliikennejärjestelyjen 
rakentamiseksi. 

 
Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta päättää: 

- toteuttaa Talolan koulun pysäköintialueen urakan omajohtoisena 

työnä sopimusurakoitsijoita käyttäen.  

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

14 §          PÄÄLLYSTEHANKINNAT 2023 
  

Tekla 19.1.2023 § 14 Vuoden 2023 työohjelmaan on asetettu Kaunisvaarantien ja 
Jokipolku-Lehtokujan päällystäminen. Tekninen toimi on valmistellut 
tarjouspyyntöasiakirjat hankinnan kilpailuttamiseksi.  

 
 Hankinnan arvioidaan jäävän alle Hankintalain rakennusurakoiden 

kansallisen kynnysarvon. 
  
 Hankintamenettely toteutetaan rajoitettuna menettelynä. 
 
 Tarjousten jättämisen määräajaksi esitetään 9.2.2023 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. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 
15 §          KADUNPITOPÄÄTÖS 
  

Tekla 19.1.2023 § 15 Maankäyttö- ja rakennuslain 84 §:n mukaan kadunpito käsittää kadun 
suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon. 
Kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Kiinteistöille kuuluvista 
kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden 
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa 
(547/2005). MRL 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun 
asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarve sitä edellyttää 
eikä kadun rakentamisesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole 
pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään 
liikennetarpeeseen verrattuna. Kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidossa annetussa laissa tarkoitetut 
velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan 
mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva päätös 
(kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katu katsotaan 
luovutetuksi yleiseen käyttöön. 
 
Kadunpitopäätöksestä ja siihen perustuvasta 
kunnossapitovelvollisuuden alkamisesta on ilmoitettava kadun tai sen 
osan varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin 
kuntalain 95 §:ssä säädetään. 
 

 Kunta on rakentanut vuonna 2018 seuraavat uudet kadut: 
- Jokitie, Lautatie, Plankkutie ja Rantakuja 

 Kunta on rakentanut vuonna 2022 uuden kadut: 
- Tehtaankuja 

 
Päätösehdotus  Tekninen lautakunta päättää: 

 
- tehdä selostuksen mukaisten katujen osalta MRL 86 §:n 
tarkoittaman kadunpitopäätöksen, koska kadut tyydyttävät 
asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeen 
                                              
- ilmoittaa päätöksestä ja siihen perustuvasta 
kadunpitovelvollisuuden alkamisesta kadun tai sen osan varrella 
sijaitsevien kiinteistöjen omistajille siten, kuin kuntalain 95 §:ssä 
säädetään. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

16 §         MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
Tekla 19.1.2023 § 16 1.  Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 

2. Muut asiat: Sisäilmakatsaus, katsaus kunnan 
energiansäästökampanjaan, seuraava kokous, Koskikunnostus-
hankkeen kunnostustoimenpiteiden kuntatilaisuudet (Koski Tl 
2.2.2023) 

3. Teknisen lautakunnan sähköpostikokous 13-15.1.2023 traktorin 
hankintaan liittyvän tarjouksen käsittelystä. Kokous päätti jättää 
myöntämättä esitettyä hankintavaltuutta ja käsitellä asian 
tarkemmin 19.1.2023 kokouksessaan. 

 
Päätösehdotus: 1.  Todetaan viranhaltijapäätökset 
 2.  Todetaan muut asiat tietoon saatetuksi 
 3.  Kirjataan asia pöytäkirjaan. 
 
Päätös: 1. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 3. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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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: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16 

 

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: 3, 6, 10, 11, 12, 15,  

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. 

 


