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§ 61
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelijat / 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.
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§ 62
Pöytäkirjan tarkastaminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla 17.6.2021 mennessä ja allekirjoitetaan
seuraavassa kunnanvirastolla pidettävässä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.

4 (15)

Ruskon kunta
Tekninen lautakunta

Kokouskutsu
03.06.2021

5 (15)

§ 63
Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 3
RUSDno-2021-357
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 maksuerätaulukko ja laskutus03062021.pdf
2 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportointi03062021.pdf
3 Työmaatiedote Maunun koulu 2021_05.pdf
Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä
raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun
laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen
lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen
tiedoksi.
Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta.
toukokuun tiedote on oheismateriaalina.
Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.
Työmaatilanne: Sokkelielementtien asennus on tehty, Pohjalaatan raudoitus ja valu on
tehty, 1. krs seinäelementtien asennus on tehty, 1. krs ontelolaattojen saumavalu on
käynnissä
Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.
Työmaakokous pöytäkirja 2 esitellään tarvittaessa kokouksessa, ja lähetetään
lautakunnan/kh:n jäsenille etukäteen tutustuttavaksi.
TMK 3 pidetään 22.6.2021 klo 13.00
Ohjausryhmä on kokoontunut 25.5.2021 ja seuraava kokoontuminen on 8.6.2021
Lisä ja muutostyöt, jotka olivat ohjausryhmän käsittelyssä
Tarjous 3 Korkoepäselvyydet rak- ja ark-kuvissa, pyydetään lisäselvityksiä ja
neuvotellaan suunnittelijoiden kanssa. Neuvottelut jatkuvat
Taloustilanne: Taloustilanne ei ole muuttunut edellisestä raportista.
Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 3.6.2021 on 237 750,00 eli 9,3 %
kokonaissummasta. Lisätyöt ovat käsitelty 19.5.2021 ohjausryhmässä, eikä ole vielä
lisätyölaskutusta, 19.5.2021 hyväksytyt lisätyölaskut ovat seuraavassa raportissa.
10.6.2021 päivitetty tilanne esitellään kokouksessa.
Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden talousraportointi lisätään
jatkossa liitteenä.
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Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi
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§ 64
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n testausselosteet
RUSDno-2021-344
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 L-S Vyt Oy, Uimavesi19.5.2021.pdf
2 Talousvesitutkimus_27.5.2021.pdf
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on toimittanut seuraavat
tutkimustulokset:
Talousvesitutkimus 27.5.2021: Merttelän koulu, päiväkoti Karhukallio, VAK Oy,
Jokikummun palvelutalo, Antintalo raakavesi, Antintalo lähtevä, Vesihuhta raakavesi,
Vesihuhta lähtevä, Kangenmiekka raakavesi.
Uimavesitutkimus 19.5.2021; Nummilampi
Selosteet oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Merkitään tiedoksi.
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§ 65
Vesihuoltoraportti 3/21
RUSDno-2021-361
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Salmi
tuomas.salmi@rusko.fi
Kunnaninsinööri esittelee vesihuoltolaitoksen toiminta- ja kulutusraportin.
Vesihuoltoraportti liitetään päätökseen oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Salmi
Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.
Vesihuoltoraportti liitetään päätökseen oheismateriaalina.
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§ 66
Aloite matonpesupaikan vedenkäytön rajoittamisesta
RUSDno-2021-358
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 § 44 Ruskon demareiden aloite matonpesupaikan vedenkäytön rajoittamisesta.pdf
Ruskon demarit on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa veden käyttö muuttuu
aikaperusteiseksi ja olisi öisin suljettuna. Perusteluna on nuorison ilkivalta yöaikoina.
Aloite on liitteenä.
Ruskon matonpesupaikoilla veden kulutus on noin 400 m3 kesässä. Ylimääräinen vesi
johdetaan ojiin, eikä jätevesiverkostoon. Kunnan puhtaan veden tuotantokulut ovat
pienet ja aikajärjestelmän rakentaminen on kallista (5000 - 8000€), eikä näin ollen ole
järkevää.
Nykytilanteessa ei ole mielekästä panostaa kalliiseen järjestelmään, koska euroina
ilkivalta osuus on niin pientä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei
taloudellisesti ole järkevää panostaa matonpesupaikkojen aikajärjestelmän
rakentamiseen.
Aloite katsotaan käsitellyksi.
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§ 67
Aloite Vahdontien kevyeen liikenteen väylän kunnostamisesta
RUSDno-2021-359
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 § 44 Kokoomuksen aloite Vahdon pyörätien kunnostamisesta.pdf

Kokoomus on tehnyt valtuustoaloitteen. Vahdontie-Valkiavuorentien ja Vahdontien –
Inkistentien risteykseen saakka tulee Vahdolta pyörätie. Pyörätien päällyste on
heikossa kunnossa täynnä uria. Tie vaatisi uuden pällysteen. Pyörällä ajaminen on
epämiellyttävää ja saattaa rikkoa pyörän syvien urien takia. Tällä hetkellä osa
fillaristeista ajelee Vahdontietä muun liikenteen joukossa, joka aiheuttaa vaaraa
liikenneturvallisuudelle.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että
Vahdontien ja sen pyörätien ylläpito kuuluu ELYlle. Tekninen lautakunta toimittaa
aloitteen Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.
Aloite katsotaan käsitellyksi.
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§ 68
Teknisen talousarvio 2022
RUSDno-2021-360
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan talousarviota, uuden lautakunnan työn
helpottamiseksi.
600 Tekniset palvelut. Tekninen hallinto, sekä julkisten alueiden hoito, sekä teiden
kunnossapito. Metsät ja hulevesiasiat kuuluvat myös teknisten palveluiden alle.
Metsänmyyntitulot 2022 on noin 200000€
620 Toimitilapalvelut. Kunnan kiinteistöjen ylläpito ja ruokapalvelut. Talousarvio on
saneerauskohteiden osalta avattu aputaulukoilla uudella tavalla ja kohteet on avattu
kunnossapito-ohjelman PTS suunnitelman mukaisesti. Teknisten palveluiden
käyttötalouteen lisätään päiväkotien tarpeiden mukaisesti parannuksia ja sekä myös
koulujen osalta. Muiden hallinto kuntien tarpeet nostaa teknisten käyttötaloutta.
Työnjohtoon tulee saada lisäresurssia, jotta raportointi, kilpailutus sekä työnjohto
pystytään hoitamaan. 2021 isoja investointihankkeita ovat Hujalan klv ja Maunun
koulun laajennus ja saneeraus, jotka vievät paljon muutenkin vähäistä resurssia
Kohta 620 tulee huomioida vuonna 2020 tehdyt korjausvelkaleikkaukset, jotka olivat
noin 400000€. Talousarvio tulisi rakentaa tilinpäätös 2019 pohjalta, koska 2020
budjetti on teknisen osalta liian alhainen, tärkeitä kohteita jää toteuttamatta ja
ongelmat ylläpidossa kasvavat käyttäjien tyytymättömyytenä, sekä ympäristön
epäsiisteytenä. Kehittyvä kunta vaatii panostusta ylläpitoon, jotta rakennettu
ympäristö on viihtyisä ja vastaavasti asukkaat viihtyvät.
650 Vesilaitokset. Vesihuollon käyttötalouden talousarvio tarkentuu
osavuosikatsauksen jälkeen.
690 Palo- ja pelastustoimi. Palo- ja pelastustoimen talousarvio perustuu
aluepelastuskeskuksen kuntaosuuksien maksujen mukaan
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta saattaa talousarvion pohjatiedot uuden lautakunnan tietoon
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§ 69
Teknisen lautakunnan jäsenten muissa asioissa vuonna 2021 esille ottamat asiat
RUSDno-2021-362
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 Lautakunta aloitteet.pdf
Teknisen lautakunnan jäsenten muissa asioissa vuonna 2021 esille ottamat asiat
esitellään kokouksessa

Tekninen johtaja esittelee oheismateriaalina olevan listan

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Lautakunta merkitsee tiedoksi
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§ 70
Viranhaltijapäätökset
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja Mika Heinonen on ajalla 21.5. - 3.6.2021 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:
§ 18 Hankintapäätös; Vahdon urheilukentän pysäköintialueen asfaltointi, 21.05.2021
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 21.5. -
3.6.2021 tietoon saatetuiksi. Samalla lautakunta toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin
otto-oikeuttaan.
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Ilmoitus- ja muut asiat
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
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§ 72
Seuraava kokous
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Lautakunnan seuraava kokous on 12.8.2021 klo 18.00.
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