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§ 49
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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§ 50
Pöytäkirjan tarkastaminen
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla ja allekirjoitetaan seuraavassa kunnanvirastolla
pidettävässä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.
Päätös
Paula Lindqvist ja Anu Tuominen
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§ 51
Viranhaltijapäätökset
Tekninen johtaja Mika Heinonen on ajalla 8.4.2021 - 20.5.2021 tehnyt oheismateriaalin
mukaiset päätökset.
KuntaL 51 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka
on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia
tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen
viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa
tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian
ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa,
jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita.”
Tekninen johtaja
Hankinta:
§ 17 Hankintapäätös; Pesäkeinu, 26.04.2021
Henkilöstö:
§ 14 Laitoshuoltajavalinta, 26.04.2021
§ 15 Laitoshuoltajavalinta, 26.04.2021
§ 16 Laitoshuoltajavalinta, 26.04.2021
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 8.4.2021
- 20.5.2021 tietoon saatetuiksi. Samalla lautakunta toteaa, että se ei käytä em.
päätöksiin otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
27.05.2021
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§ 52
Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 2
RUSDno-2021-326
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportointi 20052020.pdf
2 Maunun koulu maksuerätaulukko ja laskutus.pdf
3 Työmaatiedote Maunun koulu 2021_04.pdf
Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä
raportoidaan kuukausittain hankkeen etenemisestä ja myös talousraportointia
seurataan.
Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain
tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä
kunnanhallitukseen tiedoksi.
Työmaatilanne: Työmaa on perustettu, laajennusosan maanleikkaus on tehty,
paalutus on tehty, liitoskohdan purkutyöt on tehty, Salaoja- ja viemäriasennukset
käynnissä, Maankaivuutyöt ja täytöt ovat käynnissä, Sokkelielementit asennettu,
Alapohjan raudoitus ja valu viikolla 20, 1. krs runkotyöt alkavat viikolla 21.
Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 19.5.2021 on 237
750,00 eli 9,3 % kokonaissummasta. Lisätyöt ovat käsitelty 19.5.2020 ohjausryhmässä,
eikä ole vielä lisätyölaskutusta, 19.5.2020 hyväksytyt lisätyölaskut ovat seuraavassa
raportissa.
Oheismateriaalina on kuukausiraportti 2, talousraportti 20.5.2020. sekä Peabin
työmaatiedote.
Työmaakokous pöytäkirja 1 esitellään tarvittaessa kokouksessa, ja lähetetään
lautakunnan jäsenille etukäteen tutustuttavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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Tekninen lautakunta

§ 53
Hulevesiasia
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
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§ 54
Yksityistieavustukset 2021
RUSDno-2021-327
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Tieavustukset 2021 v. 2020 kust50%.pdf
Talousarviossa on varauduttu yksityistieavustuksiin. Tekninen lautakunta on 10.4.2014
§ 38 päättänyt, että menot saavat olla maksimissaan 2000 €/km, jota käytetään
avustusperiaatteena.
Vuonna 2017 avustusprosentti nostettiin 40 %:sta 50 %:iin edellisen vuoden
kunnossapitomenoista.
Oheismateriaalina on tiivistelmä kunnossapitoavustuksista.
50 % mukaan vuoden 2020 kunnossapitoavustusten kokonaissumma oli 71325,00€.
Suurin osa yksityistiekunnista ovat tehneet 2021 avustuksen määräaikaan mennessä.
Vuoden 2021 haettujen avustusten kokonaissumma on 59400,00€. Muutama tiekunta
on jättänyt hakemukset tekemättä, näihin palataan lokakuussa.
Avustus periaatteiden mukaisesti ’Jos yksityisteiden määrärahoja jää
kunnossapitoavustusten jälkeen, voidaan jakaa avustusta perusparannushankkeisiin.
Kunta myöntää ainoastaan Valtion avustamiin hankkeisiin tukea’.
Yksityistieavustuksia on varattu 2021 talousarvioon 70 000€.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityisteiden kunnossapitoavustuksia 50 %
vuoden 2020 hyväksyttyjen kunnossapitomenojen (max 2000 €/km) perusteella
liitteen mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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§ 55
Hankinnoista päättäminen
RUSDno-2021-328
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Vuoden 2021 talousarviota laadittaessa tekninen lautakunta päätti hankkeet, joita
toteutetaan. Hankkeet ovat kilpailutuksessa ja hankintapäätöksiä pitää tehdä kesän
aikana ja uusi lautakunta kokoontuu vasta syksyllä. PTS listalla on joitakin töitä, jotka
ylittää Ruskon kunnan hankintaohjeiden mukaan toimialajohtajan päätösvallan.
Kohteet on nimetty jo talousarvio vaiheessa ja kyse on lähinnä teknisestä
päättämisestä. Ruskon kunnan hankintasäännön mukaan alle 15.000 euron lisätöistä
päättää toimialajohtaja ja yli 15.000 euron hankkeista päättää lautakunta.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta myöntää talousarviossa nimettyihin PTS kohteisiin tekniselle
johtajalle tilapäisesti korkeamman hankintapäätös rajan, 30 000 €, tämä päätös on
voimassa elokuun 2021 loppuun asti. Mahdollisista yli 15 000€ päätöksistä tiedotetaan
sähköpostilla teknisen lautakunnan jäseniä.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
27.05.2021
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§ 56
Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi
RUSDno-2021-329
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 § 44 Ruskon demareiden aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta kunnan kaavaalueilla.pdf
Ruskon demarit on tehnyt aloitteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Aloite on
liitteenä
Turun ympäristökunnissa edistetään liikkumisen turvallisuutta päivittämällä kuntien
liikenneturvallisuussuunnitelmat. Ruskon kunta on myös hankeessa mukana.
Turun ympäristökunnissa on käynnistetty liikenneturvallisuussuunnitelmien
päivitystyö, josta vastaavat yhteistyössä alueen kymmenen kuntaa (Kaarina, Lieto,
Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo), Varsinais-
Suomen ELY-keskus, Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen
pelastuslaitos. Myös kunnissa toimivat liikenneturvallisuustyöryhmät osallistuvat
suunnitelmien laadintaan.
Liikenneturvallisuussuunnitelmien tavoitteena on edistää turvallisempaa ja
vastuullisempaa liikkumista Turun seudulla. Toimenpiteitä tarvitaan, sillä viimeisen
viiden vuoden aikana (2016-2020) Turun ympäryskuntien alueen liikenteessä on
menehtynyt yhteensä 21 ihmistä eli keskimäärin neljä ihmistä vuosittain. Vakavia
loukkaantumisia tilastoidaan vuosittain toistakymmentä. Kokonaisuutena alueella
tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrät ovat tasaisesti laskeneet,
mutta vakavien henkilövahinkojen osalta kehitys parempaan suuntaan on ollut liian
hidasta.
Suunnitelmatyön tarkoituksena on löytää erilaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin
keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä kohti
kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita. Lisäksi on tärkeää parantaa koettua
liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun ja mm.
kävelyn ja pyöräliikenteen edistämismahdollisuuksiin. Työssä esitettävät
toimenpidetarpeet ja -ehdotukset liittyvät mm. eri toimijoiden välisen yhteistyön
tehostamiseen, elinikäiseen liikennekasvatukseen ja viestintään, kuntien henkilöstön
liikenneturvallisuusosaamisen kehittämiseen, kuljetuspalveluiden hankintaan,
liikenneympäristön ratkaisuihin ja liikenteen valvontaan.
Onnettomuustilastoista eivät käy ilmi läheltä piti -tilanteet tai eri kulkutavoilla
liikkuvien kokemukset ja tuntemukset turvallisuudesta tai liikenteen toimivuudesta.
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Näin ollen Turun ympäryskunnissa asuvien ja alueella liikkuvien mielipiteet ja
kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeä osa suunnitelmatyötä. Näitä
kerätään touko-kesäkuun aikana erillisellä karttapohjaisella
liikenneturvallisuuskyselyllä.
Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla 13.6.2021 mennessä kaikille avoimeen
liikenneturvallisuuskyselyyn. Kyselyllä kerätään alueella asuvien ja liikkuvien
mielipiteitä ja kokemuksia mm. turvattomista paikoista, puutteellisista
liikennejärjestelyistä, sattuneista liikennetapaturmista ja läheltä piti -tilanteista. Tältä
pohjalta laaditaan liikenneturvallisuus suunnitelma.
Lopullinen suunnitelma tuodaan lautakuntaan esiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee liikenneturvallisuus suunnitelman laatimisen tietoonsa
saatetuksi ja toteaa aloitteen käsitellyksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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§ 57
Aloite roskisten lisäämiseksi Ruskon kunnassa
RUSDno-2021-330
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 § 44 Ruskon työväenyhdistyksen aloite roskapisteiden määrän kasvattamisesta
kunnanteiden varsilla.pdf
Ruskon työväenyhdistys on tehnyt aloitteen roskisten lisäämiseksi Ruskon kunnan
alueella. Aloite on liitteenä
Ruskon kunnan alueella on roskikset joutuneet ilkivallan kohteeksi. Esimerkiksi
syksyllä 2020 viikon aikana tuhottiin kuusi roskista. Asioista on tehty rikosilmoitukset
ja osassa on tekijät saatu vastuuseen. Ilkivalta on iso ongelma, koska tilalle pitää
hankkia uusi roskis ja jos tekijää ei saada kiinni, kustannukset jää kunnan
maksettaviksi.
Pienroskikset pyritään tyhjentämään kerran viikossa ja on tullut paljon palautetta, että
roskikset tulevat liian täyteen. Nyky resursseilla ei pystytä tiheämpään tyhjennysväliin,
koska tyhjennyksen suorittaa kunnan oma henkilöstö. Nyt roskisten kokoa on
kasvatettu ja pyritään, että kerran viikossa tehtävä tyhjennyskierros riittäisi. Määrän
lisääminen tarkoittaisi ulkopuoliselta ostettavaa palvelua ja tämä puolestaan nostaa
kustannuksia ja ilkivallan mahdollisuus myös kasvaa määrän lisääntyessä.
Asia on tärkeä ympäristöviihtyvyyden kannalta ja talousarviossa tulisi huomioida
omana osana ympäristön siistinä pitäminen. Tähän pitää taloudellisesti varautua,
nykykäytäntö ei mahdollista määrän lisäystä
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta toteaa, ettei roskiksia pystytä talousarvion puitteissa lisäämään.
Jos linjaa halutaan muuttaa siihen tulee lisätä taloudellisia resursseja. Aloite katsotaan
käsitellyksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti.
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Pöytäkirja
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§ 58
Metsätyöryhmä
RUSDno-2021-331
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Metsätyöryhmä on valmistellut talousarviossa toteutettavia metsähankkeita ja
esitellään metsäasiat lautakunnalle
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee metsähankkeet tietoonsa saatetuksi
Päätös
Kokouksessa annettiin uusi päätösehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee metsähankkeet tietoonsa saatetuksi, lisäksi lautakunta
valtuuttaa metsätyöryhmän tekemään sopimuksen Metsä Group Oy:n kanssa ja
sopimaan tieasiat maanomistajien kanssa. Toimialajohtaja tekee sopimuksista
viranhaltijapäätökset.
Kokouksessa annettu uusi päätösehdotus hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin
kokouksessa.
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§ 59
Ilmoitus- ja muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Päätös
Jari Lehtolaan on oltu yhteydessä koskien Paakkistentien kolmion poistamiseksi,
Lautakunta päätti että asiaa tarkastellaan liikenneturvallisuusselvityksen yhteydessä.
Iida Salonen kysyi Merttelän koulun öljylämmityksestä, asiaan palataan talousarvion
laatimisen yhteydessä.
Paula Lindqvist toi esiin Nuorisotalon sokkelin reunan risukon.
Timo Vuorila toi esiin Vahdon frisbee golf radan pysäköinti ongelman, parkki alue
rakennetaan ensi viikolla.
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§ 60
Seuraava kokous
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Lautakunnan seuraava kokous on 10.6.2021 klo 18.00.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaan.
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Muutoksenhakukielto
§49, §50, §51, §52, §56, §57, §58, §59, §60
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§53, §54, §55
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen. Oikaisuvaatimus on osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös
koskee.
Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin
kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto
saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä
päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei
lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös
kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on
allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa
Ruskon kunnan keskushallinnosta.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:
Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta,
Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta
- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi

