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Kokousaika

Keskiviikko 7.10.2020 klo 18.00 – 19.00

Kokouspaikka

Teams-etäkokous

Pykälä:

Liitteet:

Käsiteltävät asiat:

1
2, 3
4, 5
6
7

Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 31.7.2020 tilanteessa
Talousarvio 2021 ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelma
Investoinnit vuodelle 2021 ja vuosien 2021–2023 investointisuunnitelma
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset
Yksityisteiden perusparannusavustusten käsittely
Teknisen johtajan päätöspöytäkirjat
Tiedoksiannot lautakunnalle
Muutoksenhakuohjeet

30 §
31 §
32 §
33 §
34 §
35 §
36 §
37 §

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 9.10.2020.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Jarkko Kankare
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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 7.10.2020 klo 18.00 – 19.00

KOKOUSPAIKKA

Teams-etäkokous

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Jäsen
( x ) Karin Hellman
( x ) Jarkko Kankare puheenjohtaja
( x ) Sari Kullanmäki
( x ) Kirsi Salo-Ylitalo
( ) Teemu Sinkko
( ) Mikko Tegel
( x ) Jouko Urmas varapj.

Varajäsen
( ) Samgwien Häkkinen
( ) Olli Kylänpää
( ) Anne Valta
( ) Marja-Leena Kotitalo
( ) Kalle Kraappa
( ) Ari Laaksonen
( ) Matti Karakorpi

( x ) Kirsi Halkola, esittelijä
( x ) Jarkko Vihtonen, esittelijä rakennusvalvonta-asiat
( x ) Carita Maisila, kunnanjohtaja
( x ) Eeva Korimäki, khall pj (poistui 18.45, ennen 33§ käsittelyä)
( x ) Matti Leskinen, khall edustaja
( ) Aaron Kotitalo, nuva edustaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu lähetettiin 1.10.2020.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 30 – 37 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karin Hellman ja Sari Kullanmäki
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 9.10.2020 klo 9.00.
Puheenjohtaja

Puheenjohtaja 33§

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Jarkko Kankare
Jouko Urmas
Kirsi Halkola
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
9.10.2020 klo 9.00
Allekirjoitukset

Karin Hellman

Sari Kullanmäki

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Marttilan kunnan www-sivuilla 9.10.2020
Virka-asema

Allekirjoitus

Tekninen johtaja

Kirsi Halkola
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30 § Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 31.7.2020 tilanteessa
Teknisen lautakunnan talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.7.2020 ja vertaus vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan:

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos

TOT. 31.7.2020
362 583,87
-606 158,80
-243 574,93
-243 415,85
-359 636,19

TA 2020
791 200
-1 314 860
-523 660
-523 660
-763 710

Käyttö % ka=66,7%
45,8
46,1
46,5
46,5
47,1

TOT. 31.7.2019
363 051,06
-663 909,42
-300 212,41
-300 212,41
-407 738,21

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee talouden toteutuman ajalta 1.1. - 31.7.2020 tiedoksi saaduksi.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 1. Teknisen lautakunnan toteutumaluvut 31.7.2020 lyhyt

Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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31 § Talousarvio 2021 ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelma
Kunnanhallitus on pyytänyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset lautakunnilta 9.10.2020
mennessä. Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2020 ei ole huomioitu sisäisiä menoja ja tuloja.
Kuntastrategiassa yksi painopiste on vastuullinen taloudenhoito. Kunnan talouden tilanne on
heikentynyt eikä tilanne ole muuttumassa tulevina vuosina. Kunnallisveroprosenttia on viimeksi
korotettu 0,50 %-yksiköllä vuodelle 2019 ja on nyt 20,75 %. Lähtökohtaisesti vuoden 2021
talousarvio laaditaan nykyisellä kunnallisveroprosentilla.
Talousarvion laadinnassa lähtökohtana on 0-budjetti eli jokaisen esitettävän määrärahan tarve
ja suuruus harkitaan erikseen puhtaalta pöydältä. Lähtökohtaisesti toiminnan laajennuksista
tulee pidättäytyä, ellei se perustu esim. lainsäädännöllisiin velvoitteisiin. Toimialojen tulee varata
määrärahat vain välttämättömiin hankintoihin. Tarvikkeiden ja palvelujen hankintoihin ei varata
korotusta vuoden 2020 talousarvioon verrattuna, ellei korotukseen ole erityistä syytä.
Vuoden 2019 tilinpäätös oli -56.714,16 €. (alkuperäinen talousarvio -339.000 €). Tilikauden
tulos oli ennakoitua parempi, mutta kuitenkin miinusmerkkinen. Taseessa on ylijäämää noin
2,9 milj.€.
Vuoden 2020 talousarviossa vuosikate on +104.260 € ja tulos - 409.620 €. Toukokuun lopun tilanteessa tilikauden tulos oli +451.000 €. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vuosikate tulee vuoden lopussa olemaan suunnilleen nollan tuntumassa ja tulos noin -500.000 €. Sairaanhoitopiirille tulee kertymään vuonna 2020 alijäämää huomattavasti ennakoitua enemmän, mikä tulee rasittamaan jäsenkuntien taloutta. Toteutuessaan valtion mahdolliset tukitoimet helpottavat taloustilannetta, mutta niistä ei ole vielä varmuutta. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä kunnalle tulee suurella todennäköisyydellä kertymään alijäämää ja myös vuonna 2021. Uhkana on taseen ylijäämän sulaminen pois, mikäli alijäämäisiä budjetteja tulee jatkossakin vuosittain.
Teknisen lautakunnan painopisteinä vuodelle 2021 ovat investoinnit mukaan lukien kiinteistöjen
kunnostaminen ja kehittäminen, kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien ja vesihuoltolaitoksen kehittäminen.
Lautakunta hyväksyy talousarvion määrärahat vastuualuetasolla meno- ja tulolajeittain.

Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta esittää teknisen toimiston laatiman talousarvion ja taloussuunnitelman
kunnanhallitukselle.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 2. Talousarvioehdotuksen yhteenveto vuodelle 2021
Liite 3. Taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021–2023

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Oheismateriaali
Talousarvioehdotuksen vuodelle 2021, laaja versio
Kunnanhallituksen ohje talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnasta
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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32 § Investoinnit vuodelle 2021 ja vuosien 2021–2023 investointisuunnitelma
Talousarvion/taloussuunnitelman investointiosassa esitetään kaikki käyttöomaisuuden hankinnat. Investoinnit tulee ennakoida hyvissä ajoin, jotta voidaan varautua hankkeiden jaksotukseen, mahdollisiin tuleviin kustannusvaikutuksiin käyttötalouspuolella ja toiminnallisiin muutoksiin.
Investointien tarpeellisuutta ja jaksottamista joudutaan arvioimaan entistä tarkemmin. Investointisuunnitelma on laadittu vuosien 2021–2023 investointisuunnitelman pohjalta. Johtoryhmä on
käsitellyt investointisuunnitelman ennen lautakuntien käsittelyä.
Vuoden 2021 isoimmat hankkeet ovat Virastotalon saneerauksen jatkuminen, vesilaitoksen saneeraukset ja Prunkilan siirtoviemärin käyttöönotto. Lisäksi investoinneissa keskistytään kiinteistöjen kunnossapitoon ja kehittämiseen sekä yleisten alueiden viihtyisyyteen.

Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta esittää laaditun investointiehdotuksen vuodelle 2021 ja investointisuunnitelman
2021–2023 kunnanhallitukselle.
Teknisen johtajan muutettu ehdotus:
Lautakunta esittää laaditut ja 7.10.2020 päivitetyt investointiehdotuksen vuodelle 2021 ja investointisuunnitelman 2021–2023 kunnanhallitukselle. Investointiehdotukseen ja investointisuunnitelmaan on 7.10.2020 lisätty lisensseihin 30 000 € vuodelle 2021 asiahallintaohjelmaa varten,
kokonaismäärärahan lisensseihin vuodelle 2021 ollen täten 55 000 €. Päivitetyt liitteet käytiin
läpi kokouksessa.

Päätös:
Päätettiin muutetun ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 4. Investointien erittely 2021 (päivitetty 7.10.2020)
Liite 5. Investointisuunnitelma 2021–2023 (päivitetty 7.10.2020)
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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33 § Yksityisteiden kunnossapitoavustukset
Tekniselle lautakunnalle on jätetty määräaikaan 30.06.2020 mennessä yhteensä 42 avustushakemusta, liitteiden toimittamiseen annettiin jatkoaikaa pyydettäessä. Kunnossapitoavustukset
on ennakkoon tarkastettu ja käsitelty viranhaltijoiden toimesta.
Hyväksyttyjen kunnossapitokustannusten ja jakoperusteiden mukaan laskettuna kunnossapitoavustusten kokonaismäärä on 74700,31 €. Kunnossapitoavustuksiin talousarviossa on varattu
määrärahaa 74 000,00 €. Avustuksia ei tarvitse leikata.

Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta myöntää yksityistiekunnille kunnossapitoavustuksia liitteenä esitetyn yhteenvedon
mukaisesti yhteensä 74 000,31 €.
Teknisen johtajan muutettu ehdotus:
Lautakunta myöntää yksityistiekunnille kunnossapitoavustuksia liitteenä esitetyn yhteenvedon
mukaisesti yhteensä 74 700,31 € (summa korjattu).

Päätös:
Päätettiin muutetun ehdotuksen mukaan.

Liite 6. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten yhteenveto 2019
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: tiekunnat, kirjanpitäjä, kunnanhallitus

Merk. 1. Jarkko Kankare jääväsi itsensä, osallisuusjäävi (tiehoitokunnan jäsen) ja poistui
Teamsista pykälän käsittelyn ajaksi (18.45-18.50)
Merk. 2. Jouko Urmas, vpj, toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan
Merk. 3 Eeva Korimäki poistui kokouksesta 18.45 ennen pykälän käsittelyä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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34 § Yksityisteiden perusparannusavustusten käsittely
Tekniselle lautakunnalle on jätetty 1 perusparannusavustushakemus Ruskolaisten yksityistielle.
Perusparannusavustukset on ennakkoon tarkastettu ja käsitelty viranhaltijoiden toimesta.
Hankkeessa nykyisen sillan päällysrakenne uusitaan, nykyisellä sillalla on painorajoitus ja päällysrakenteen uusimisella painorajoituksesta voidaan luopua. Nykyinen sillan välituki jätetään
purkamatta, mutta uusi silta ei siihen enää tukeudu. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on
419 500 €, jonka Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt 26.6.2020 ja myöntänyt valtion
avustusta 75 % kustannuksista, kuitenkin enintään 314 625 €.
Perusparannusavustuksen määräksi on esitetty 10 % hankkeen kokonaiskustannusarviosta eli
40 950 €. Perusparannusavustuksiin talousarviossa on varattu määrärahaa 30 000,00 €. Teknisen lautakunnan tilikauden tulos 31.7.2020 tilanteessa on -359 636,19 € / 47,1 % (ka. 31.7 66,7
%) (tilikauden tulos 3.7.2019 oli -407 738,21 €). Teknisellä lautakunnalla on mahdollista muista
kustannuspaikoista kattaa perusparannusavustuksen lisämääräraha.

Ehdotus:
Lautakunta myöntää Ruskolaisten yksityistien tiekunnalle perusparannusavustusta esitetyn mukaisesti 40 950 €.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 7. Perusparannushakemus
Oheismateriaali
Rakennuslupapäätös
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: tiekunta, kirjanpitäjä, kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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35 § Teknisen johtajan päätösluettelo
Päätösehdotus:
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuilla ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Teknisen johtajan päätöspöytäkirjan pykälät 19 – 21/2020 merkitään teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei se siirrä tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖSLUETTELO
Päätöksen tekijä
VUOSI 2020
Tekninen johtaja Kirsi Halkola
19 § 23.9.2020 Kunnan suostumus liikennemerkin asettamiseen Kenttätien
yksityistieosuudelle
20 § 23.9.2020 Sijoituslupa valokuitukaapelille
21 § 23.9.2020 Sijoituslupa maakaapeleille, muutos

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätökset ja liitteet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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36 § Tiedoksiannot lautakunnalle
Marttilan kunnanhallitus
24.8.2020
108 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2020
115 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.7.2020
120 § Niittytien tiealueen muutos
21.9.2020
131 § Valonia yhteistyösopimus

Marttilan kunnanvaltuusto
21.9.2020
34 § Hyvinvointikertomus
35 § Hallintosäännön tarkistaminen

Kosken Tl kunta / Ympäristönsuojelulautakunta
2.9.2020 Pöytäkirja
63 § Ympäristösuojelulautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021 liitteineen
64 § VieKas-LIFE hankeen sopimus

Turun kaupunki / Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
13.8.2020 Pöytäkirja
15.9.2020 Esityslista

Liedon kunta / Ympäristöterveyslautakunta
2.9.2020 Pöytäkirja

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Viemäriverkostotutkimusseloste 8.6.2020, 24.6.2020, 6.7.2020, 22.7.2020, 3.8.2020 ja
20.8.2020

Teknisen johtajan ehdotus:
Merkitään oheiset kirjeet ja kirjelmät lautakunnalle tietoon saatetuiksi.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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37 § MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät: 30–32, 36, 37
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 33–35
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla
pykälät/valituskieltojen perusteet:
2. Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
pykälät: 33–35
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Tekninen lautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai - keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00
ja perjantai klo 9.00-14.00

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä
ilmi vaatimus perusteineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

3. Hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Tekninen lautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai - keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00
ja perjantai klo 9.00-14.00

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

04/2020

12

Tekninen lautakunta
7.10.2020
_____________________________________________________________________
4. 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 myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Käyntiosoite:
Postilokero-osoite:
Sähköpostiosoite:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus
Hallintovalitus
Maa-aineslain 20 §

pykälät
pykälä
pykälät

Muu valitusviranomainen:
Osoite:
pykälät:

valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
valitusaika 14 päivää

Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen:
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan täyttymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

