MARTTILAN KUNTA
Kunnanjohtaja Carita Maisila

Kunnanjohtajan päätös
16.11.2020 § 34/2020

34 §
Jouluvalojen hankkiminen
Kunnassa on noudatettu ja noudatetaan jatkossakin varsin maltillista linjaa jouluvalojen
suhteen. Nykyisin käytössä olevat jouluvalot on hankittu vuosia sitten.
Covid-19 -tilanteen vuoksi vuoden 2020 aikana on jäänyt monia tilaisuuksia järjestämättä
ja myös perinteinen Marttilan yrittäjien kanssa yhteistyössä järjestettävä
joulunavaustilaisuus on peruutettu vallitsevasta tilanteesta johtuen. Kuntalaisia halutaan
piristää koronaturvallisesti hankkimalla pieni lisäpanostus kunnan kadunvarsien
jouluvalaistukseen.
Tarjoukset jouluvaloista on pyydetty Suomen Jouluvalokauppa Oy:stä ja Lohikari Oy:stä.
Tarjoukset pyydettiin 16:lle uudelle valopylväisiin asennettavalle jouluvalolle. Lohikari Oy:n
tarjous oli noin 3000 euroa edullisempi ja toimitusaikataulultaan parempi. Suomen
Jouluvalokauppa olisi pystynyt toimittamaan uudet valot vasta joulukuun puolivälissä.
Edullisemmasta hinnasta ja varhaisemmasta toimitusaikataulusta johtuen uudet jouluvalot
on tarkoituksenmukaista tilata Lohikari Oy:ltä.

Kunnanjohtajan päätös:
Tilataan Lohikari Oy:ltä jouluvaloja seuraavasti:
10 kpl koristetta PND050 (Melissande), hintaan 216,50 € +alv / kpl (alv 0 %),
6 kpl koristetta PL314 (Amusement Nocturne), hintaan on 288,50 € / kpl (alv 0 %)
sekä 16 kpl kiinnikepareja hintaan 48,67 € / setti (alv 0%)
Uudet jouluvalot asennetaan Härkätien varteen kirjaston ja Kirkkotien väliselle alueelle.
Olemassa olevista jouluvaloista asennetaan 10 kpl Marttilantien varteen ja 5kpl Ollilaan
Härkätien varteen. Jouluvalojen asennuksesta on keskusteltu ELY-keskuksen
aluevastaava Markus Salmisen kanssa ja häneltä on saatu suunnitelmalle lupa.
Jouluvalojen hankintahinta katetaan kuntamarkkinointiin varatusta budjetista. Muutosten
vaatimat sähkö- ja asennustyöt katetaan liikenneväylät ja muut yleiset alueet
kustannuspaikan budjetista.
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Tiedoksi: Tekninen johtaja Kirsi Halkola, Rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka
oikeuteen. velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunnanhallitus
Härkätie 773
21490 MARTTILA

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.

Pöytäkirjan nähtäväksi
asettaminen

18.11.2020

Tiedoksiantopäivä

18.11.2020

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava viranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

