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§ 125
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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§ 126
Pöytäkirjan tarkastaminen
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.
Päätös
Jari Kivelä ja Paula Lindqvist
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§ 127
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n testausselosteet
RUSDno-2020-523
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Talousvesitutkimus_27.10.2020.pdf
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on toimittanut seuraavat
tutkimustulokset:
Talousvesitutkimus 27.10.2020: Päiväkoti Karhukallio, Maalaisleipomo Naumanen,
Toivolan kievari, Jokikummun palvelutalo, Antintalo raakavesi, Antintalo lähtevä,
Vesihuhta raakavesi, Vesihuhta lähtevä, Kangenmiekka raakavesi; Näytteiden tutkitut
ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen N:o 1352/2015
laatuvaatimukset ja –suositukset tai laatuvaatimukset ja -tavoitteet lähtevälle vedelle.
Selosteet oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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Tekninen lautakunta, § 76,02.07.2020
Tekninen lautakunta, § 128, 12.11.2020
§ 128
Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu
RUSDno-2020-344
Tekninen lautakunta, 02.07.2020, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Kunnanvaltuusto hyväksyi 25.5.2020 § 29 Maunun koulun perusparannuksen ja
laajennuksen hankesuunnitelman. Valtuusto päätti muuttaa vuoden 2020
talousarvion investointiohjelmaa siten, että kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin Maunun
koulun laajennukseen lisätään 138.000 euroa rakennussuunnittelun käynnistämiseksi.
Tekniset palvelut on päätöksen jälkeen toiminut prosessikaavion mukaisesti. Jokaiselta
suunnittelualalta on valittu kolme hyväksi todettua suunnittelutoimistoa, jolta on
pyydetty tarjoukset. Tarjoukset on saatu ja niistä on valittu kokonaistaloudellisesti
edullisimmat.
Pää- ja arkkitehti suunnittelijaksi esitetään Arkkitehtitoimisto Ark Aboa Oy,
rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Mauri Maanpää Oy, LVIA suunnittelijaksi
Sitowise Oy ja sähkösuunnittelijaksi Sähkö Tammisto Oy. Lisäksi koulupuoli on
esittänyt AV suunnitteluun asiantuntijaksi Atea Oy:tä. Hankeryhmä perehtyy AV
tarpeeseen elokuun alussa pidettävässä kokouksessa. Tekninen johtaja esittelee
kokouksessa yhteenvedon tarjouksista. Kaikkien tarjousten yhteenlaskettu hinta on
noin 95 000,00€ alv 0%
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää valita Maunun koulun perusparannuksen ja
laajennuksen pää- ja arkkitehti suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Ark Aboa Oy:n,
rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Mauri Maanpää Oy:n, LVIA suunnittelijaksi
Sitowise Oy:n ja sähkösuunnittelijaksi Sähkö Tammisto Oy:n tarjousten mukaisesti.
Jokaisesta suunnittelualasta tehdään erilliset sopimukset, jotka allekirjoittavat
teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja toimialajohtaja hallintosäännön mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 12.11.2020, § 128
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Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Maunun koulun suunnitelmat ovat viimeistelyä vailla valmiit. Kunnaninsinööri ja
tekninen johtaja esittelevät lautakunnalle suunnitelmia.
Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyössä PTC service Oy:n kanssa ja
tarjousmuotona käytetään rajoitettua neuvottelumenettelyä, joka on kaksi
kierroksinen tarjouskilpailu teknisten palveluiden toimintamallin mukaisesti.
Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään kokouksessa.
Tarjousasiakirjat lasketetaan kahdella eri kustannuslaskijalla, ennen kuin hanke
tuodaan lopulliseen päätöksentekoon, jotta päätöksentekijöillä on myös tiedossa
hankkeen alustava kustannusarvio.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee Maunun koulun suunnittelutilanteen tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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§ 129
Vesihuoltoraportti
RUSDno-2020-525
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Salmi
tuomas.salmi@rusko.fi
Liitteet

1 Vesihuollon_kuukausiraportti_2020_9_10.pdf
Kunnaninsinööri esittelee vesihuoltolaitoksen toiminta- ja kulutusraportin.
Vesihuoltoraportti esitellään kokouksessa. Raportti liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Salmi
Tekninen lautakunta merkitsee vesihuoltoraportin tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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Tekninen lautakunta, § 47,16.04.2020
Tekninen lautakunta, § 54,14.05.2020
Tekninen lautakunta, § 65,11.06.2020
Tekninen lautakunta, § 83,13.08.2020
Tekninen lautakunta, § 99,23.09.2020
Tekninen lautakunta, § 130, 12.11.2020
§ 130
Päällistönmäen 9. vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen raportointi
RUSDno-2020-193
Tekninen lautakunta, 16.04.2020, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa
lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.
Tekninen lautakunta päätti valita 5.3.2020 § 29 edullisimman tarjouksen tehneen
Läänin kuljetus Oy:n Päällistönmäen 9. vaiheen urakoitsijaksi urakkahintaan 637 300€
(alv 0%). Valinta oli ehdollinen, kunnes selontekoneuvottelu on pidetty ja
kunnanvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan tai kunnanhallitus on myöntänyt
toimenpideluvan.
Kunnanhallitus antoi 30.3.2020 § 62 hankkeelle toimenpideluvan ja esittää valtuustolle
135 000 euron lisämäärärahan myöntämistä hankkeelle.
Urakoitsijan kanssa käytiin urakan selonottoneuvottelu 1.4.2020 ja neuvottelun
jälkeen urakkasopimus allekirjoitettiin kunnan hallintosäännön mukaisesti
lautakunnan puheenjohtaja ja toimialajohtaja.
Alueen kiinteistön omistajia on tiedotettu työn aloittamisesta. Urakoitsijalta on
pyydetty maksuerätaulukko. Urakoitsija käynnistää rakentamista ja työt on aloitettu.
Vk alueen puun raivaus on tilattu, aluetta käytetään läjitykseen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 14.05.2020, § 54
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Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa
lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.
Kunnanvaltuusto on myöntänyt 27.4.2020 § 16 135 000 euron lisämäärärahan
hankkeelle.
Urakoitsija on aloittanut rakentamisen, alkupään liitokset on tehty. Urakoitsija on
toimittanut maksuerätaulukon ja tämä on hyväksytty. Vakuus on toimitettu viikolla 19.
Laskutusta ei ole vielä urakoitsijalta tullut. Tekninen johtaja esittelee kokouksessa
maksuerätaulukon.
Kunnaninsinööri on pyytänyt tarjoukset hankittavista virtamittauskaivoista, jotka
liittyvät 9. vaiheen liittämisessä nykyiseen verkostoon ja ovat kunnan omana hankinta.
Kaivojen kokonaishinta ylittää viranhaltijan hankintarajan. Virtauskaivojen yhteishinta
(2kpl) on 27 080,00 €. Kaivojen tarjoukset esitetään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi ja
tekninen lautakunta päättää hankkia tarjouksen mukaiset virtamittauskaivot Lining Oy:
ltä
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 11.06.2020, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 maksuerätaulukko ja laskutus seuranta3.6.20.pdf
Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa
lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.
Työmaatilanne: vesihuoltolinja Kaharintien varressa on valmis, Louhinta on 95 %
tehty, Rekikaaren vesihuolto on tehty 0-60 pl välille, Rekikaaren maaleikkaus on
aloitettu pl 700 taaksepäin. Työ etenee suunnitelman mukaisesti. Koronan takia ei
työmaakokouksia ole pidetty, työmaakatselmuksia pidetään viikoittain.

Ruskon kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

13/2020

12 (23)

Taloustilanne on oheismateriaalina. Erät 1-4 on laskutettu, kokonais- summa on 76
476,00 (alv 0%) eli 12 % urakkasummasta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 13.08.2020, § 83
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 maksuerätaulukko ja laskutus seuranta.pdf
Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa
lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.
Työmaatilanne: vesihuoltolinja Kaharintien varressa on valmis, Louhinta on 100 %
tehty, määrälaskenta on vielä kesken. Vesihuolto on valmis, pumppaamoa ei ole vielä
saatu työmaalle. Jakava kerros on 50% tehty. Työ etenee suunnitelman mukaisesti.
Koronan takia ei työmaakokouksia ole pidetty, työmaakatselmuksia pidetään
viikoittain.
Taloustilanne on oheismateriaalina. Erät 1-7, sekä 9 ja 10 on laskutettu,
kokonaissumma on 191 190,00 (alv 0%) eli 30% urakkasummasta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen raportoinnin tietoonsa saatetuksi
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 23.09.2020, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja

Ruskon kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

13/2020

13 (23)

Oheismateriaali
1 9 maksuerätaulukko ja laskutus seuranta.pdf
Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa
lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.
Työmaatilanne: vesihuoltolinja Kaharintien varressa on valmis, Louhinta on 100 %
tehty, määrälaskenta on saatu urakoitsijalta, massalaskentaraportti 2.9.2020 on
oheismateriaalina, tilaajan tarkistuslaskenta on käynnissä. Vesihuolto on valmis,
Jakava kerros on tehty. Työ etenee suunnitelman mukaisesti. Koronan takia ei
työmaakokouksia ole pidetty, työmaakatselmuksia pidetään viikoittain.
Taloustilanne on oheismateriaalina. Erät 1-7, sekä 9 -18 on laskutettu,
kokonaissumma on 395 126,00 (alv 0%) eli 62% urakkasummasta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee raportoinnin tietoonsa saatetuksi
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 12.11.2020, § 130
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 9 maksuerätaulukko ja laskutus seuranta.pdf
Ruskon teknisissä palveluissa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa
lautakuntaa raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.
Työmaatilanne: Teille on ajettu kantava kerros, ja pinnan muotoon höyläys tehdään
viikolla 45, Luiskien ja ojien muotoilu tulee viikolla 45 valmiiksi, Murskattu
ylijäämälouhe on varastoituna Jukotielle kasalle toistaiseksi.
Kaapeliurakoitsija (Caruna, DNA) tulee marraskuun aikana tekemään kaapelointeja ja
valaistustöitä. Kaapelointityöt ilmeisesti menevät yli vuoden vaihteen, joten
nurmetukset tieluiskille tehdään vasta keväällä. Samoin 0-16 kulutuskerros tehdään
vasta kaapelointien jälkeen.
Pumppaamo on asentamatta ja toimitusta odotellaan. Toimitus on kunnan
omahankinta ja työmaa on urakoitsijalta aikataulussa.
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Taloustilanne on oheismateriaalina. Erät 1-7, sekä 9 -18 on laskutettu,
kokonaissumma on 395 126,00 (alv 0%) eli 62% urakkasummasta. Raportointi välissä
ei ole ollut laskutusta. Alkuperäisessä urakkasopimuksessa on louhintamassat sidottu
arviomäärään ja siitä on tulossa noin 6500€ lisälasku, lisätyötä ei ole vielä laskutettu.
Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu Jukotien ja Akastikujan rakentamiseen.
Hanke on pieni ja täydentää Rekikaaren rakentamista. Hankintalain mukaan alle
150 000 € rakennusurakoita ei tarvitse kilpailuttaa. Lisätyö ei saa ylittää 25 %
alkuperäisen urakan hinnasta. Nämä molemmat hankintalain ehdot täyttyvät Jukotien
hankkeessa. Rekikaaren urakka kilpailutettiin ja urakassa oli myös
yksikköhintaluettelo. Jukotien urakka voidaan tehdä Rekikaaren urakan lisätyönä.
Työn jälki, toimintamalli, tiedottaminen ja yhteistyö on ollut urakoitsijan kanssa hyvää.
Hanke voisi jatkua heti ja kunnan tontit (14 kpl) olisivat jo keväällä myynnissä.
Hankkeet limittyvät toisiinsa, eikä tulisi päällekkäisyyttä, eikä epäselviä rajapintoja
mm. ylijäämälouheesta, joka voidaan hyödyntää Jukotien rakenteissa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi ja päättää pyytää
tarjouksen Jukotien ja Akastikujan rakentamisen Rekikaaren urakan lisätyönä Läänin
kuljetus Oy:llä.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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Tekninen lautakunta, § 97,23.09.2020
Tekninen lautakunta, § 106,06.10.2020
Tekninen lautakunta, § 112,14.10.2020
Tekninen lautakunta, § 122,29.10.2020
Tekninen lautakunta, § 131, 12.11.2020
§ 131
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023
RUSDno-2020-426
Tekninen lautakunta, 23.09.2020, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksessaan 21.9.2020 kunnan vuoden 2021 talousarvion
raamit.
Tekniset palvelut on alustavaa talousarviovalmistelua tehnyt ja tätä esitellään
lautakunnalle.
600 Tekniset palvelut. Tekninen hallinto, julkisten alueiden hoito, hulevesiasiat,
yksityistiet, sekä teiden kunnossapito.
620 Toimitilapalvelut. Kunnan kiinteistöjen ylläpito ja ruokapalvelut, kiinteistöjen
kunnossapidon tarpeita esitellään tarkemmin. Buildercom on tarkoitus ottaa käyttöön
1.1.2021
650 Vesilaitokset. Vesihuoltoon liittyvät asiat
690 Palo- ja pelastustoimi. Palo- ja pelastustoimen talousarvio perustuu
aluepelastuskeskuksen kuntaosuuksien maksujen mukaan.
Investointien pääpaino on ensi vuonna Maunun koulun saneeraus ja laajennus,
pienemmät hankkeet ja hankelistaa käsitellään muiden hallintokuntien esitysten
mukaan.
Tekninen lautakunta tutustuu talousarvion laadintaan ja keskustelee asiasta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.
Päätös
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi
Päätösehdotuksen mukaisesti
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Tekninen lautakunta, 06.10.2020, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja ja Kunnaninsinööri esittelee vuoden 2021 teknisten palveluiden
talousarvion ja investointi suunnitelman kokouksessa.
Tekninen lautakunta keskustelee talousarviosta
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden talousarvion osaltaan, sekä
investointilistan ja lähettää kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätetyt esitykset
lisätään pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös
Tekninen lautakunta päättää jättää talousarvion pöydälle lisätutustumista varten ja
pitää ylimääräisen kokouksen asiasta.

Tekninen lautakunta, 14.10.2020, § 112
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 Talousarvion 2021 tuloslaskelma.pdf
2 INVESTOINNIT POHJA2021.pdf
Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessa 21.9.2020 § 169 talousarvion 2021 raamin
kehykseksi ja valmistelun lähtökohdaksi, jossa tilikauden yli-/alijäämä on nolla.
Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 23.9.2020 § 97 talousarviota
ensimmäisen kerran.
Oheismateriaalina on ulkoisten erien talousarvioesitys,sekä investointilista
600 Tekniset palvelut. Tekninen hallinto, sekä julkisten alueiden hoito, sekä teiden
kunnossapito. Metsät ja hulevesiasiat kuuluvat myös teknisten palveluiden alle.
Talousarvio on laadittu raamin mukaisesti ja metsänmyyntituloja on lisätty 100 000€.
Kohta 600 tekniset palvelut, on raamin mukainen
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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 on lisätty päiväkotien tarpeiden mukaisesti 43 000€ parannuksia ja
koulujen osalta 5000€. Muiden hallinto kuntien tarpeet nostaa 48 000€ teknisten
käyttötaloutta. Kohta 620 kokonaisylitys on raamin verrattuna +206 000€, ylitys johtuu
sähkö, vakuutus ja palkkojen nousuista. Talousarvio on rakennettu tilinpäätös 2019 ja
toteutuma 6/20 pohjalta ja pyritty realistisesti pysymään 2020 talousarvion 0 linjan
mukaisena.
650 Vesilaitokset. Vesihuollon talousarvio on tehty vuoden 2020 talousarvion
mukaisesti. Raamiin on lisätty vesihuoltolaitoksen tuloja 160 000€, mikä ei ole
mahdollista, jos taksoihin ei kosketa. Iso asiakas on poistunut vesihuollosta mikä
vaikeutta jo 2020 tuloksen saavuttamisen. 650 on raamiin verrattuna – 132 000, joka
on pois tulopuolelta.
690 Palo- ja pelastustoimi. Palo- ja pelastustoimen talousarvio perustuu
aluepelastuskeskuksen kuntaosuuksien maksujen mukaan ja siihen ei voi vaikuttaa.
690 on raamiin verrattuna +10 000€.
Investointien kokonaissumma 2,845 miljoonaa euroa. Maunun koulun laajennus ja
saneeraus on yksistään 2 miljoonaa euroa vuonna 2021 talousarviossa.
Päällistönmäen seuraava vaihe on pieni, mutta tontteja saadaan 14 kappaletta
myyntiin, lisäksi pienempiä hankkeita on useita.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta osaltaan hyväksyy teknistä lautakuntaa koskevat vuoden
2021 talousarvion ulkoiset erät ja investointiosan.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 29.10.2020, § 122
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Kunnanhallitus 19.10.2020 § 197 päätti palauttaa talousarviovalmistelun takaisin
hallintokuntiin leikkauksia varten. Teknisten palveluiden osalta ylitystä raamiin

Ruskon kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
12.11.2020

13/2020

18 (23)

nähden on 216 000€ ja tulopuolelta puuttuu 132 000€ tulot. Tekninen johtaja on
laatinut 160 000€ lisäleikkaukset, jotka esitellään kokouksessa. Lista lähetetään
lautakunnan jäsenille etukäteen tutustumista varten.
Lisäleikkausten vaikutus teknisiin palveluihin on kirjattu erilliseen listaan, joka
lähetetään lautakunnan jäsenille.
Vesihuoltolaitoksen taksoja on vertailtu naapurikuntien taksoihin mahdollista
taksatarkistusta silmällä pitäen ja niiden yhteenveto esitetään kokouksessa. Ruskon
kunnan taksat ovat alueellista keskitasoa, eikä korotus ole ratkaisu tulovajeeseen.
Tekninen lautakunta keskustelee lisäleikkauksista ja lopullinen talousarvio
viimeistellään kokouksessa.
Tekninen lautakunta käsittelee myös investointilistan

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan teknisten palveluiden talousarvioehdotuksen
ja lähettää sen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti, Jari Lehtola ja Jari Kivelä jättivät eriävän mielipiteen.

Tekninen lautakunta, 12.11.2020, § 131
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 60 ja 62 TEKNISET PALVELUT.pdf
2 65 VESIHUOLTOLAITOS.pdf
3 69 PALO.pdf
Tekninen lautakunta käy läpi talousarvion käyttötalouden tehtäväalueiden tekstit,
jotka ovat oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan talousarvion käyttötalouden tehtäväalueiden
tekstit
Päätös
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§ 132
Huoneistoremontti
RUSDno-2020-524
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Jessen-Juhler
markku.jessen-juhler@rusko.fi
Vahdon Virusmäentiellä on kunnan omistama asunto, joka on vuokralaisen jäljiltä
poikkeuksellisen huonossa kunnossa. Asunnon korjaamiseksi vaaditaan suurempi
remontti.
Tekninen johtaja esittelee kokouksessa asunnon nykykuntoa ja tilannetta.
Normaali remontti, joka tehdään asukkaan vaihdon yhteydessä ei riitä, vaan
kustannukset ovat noin 25 000 euroa. Saneerauksesta pyydetään tarjoukset.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja päättää kunnostaa
asunnon teknisen käyttötaloudesta.
Lautakunta myöntää tekniselle johtajalle luvan tehdä kilpailutuksen tuloksesta
hankintapäätöksen viranhaltijapäätöksenä.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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§ 133
Ilmoitus- ja muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Päätös
Jari Kivelä ehdottaa Valkiavuoren tonteista, myydäänkö edullisemmin? Lähetetään
kunnanhallitukselle selvitettäväksi.
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Seuraava kokous
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Lautakunnan seuraava kokous on 10.12.2020 klo 18.00.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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Muutoksenhakukielto
§125, §126, §127, §128, §129, §130, §131, §132, §133, §134
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

