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Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 30.9.2020 tilanteessa
Rakennuslupa 20-83-R, Laaksonen ja Korimäki
Viranhaltijapäätökset
Tiedoksiannot lautakunnalle
Prunkilan viemärin maanomistajakorvaukset
Muutoksenhakuohjeet
§ 52 lisälistalla

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 20.11.2020.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Jarkko Kankare
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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 18.11.2020 klo 18.10 – 18.50

KOKOUSPAIKKA

Teams-etäkokous

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

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

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

( x ) Kirsi Halkola, esittelijä
( x ) Jarkko Vihtonen, esittelijä rakennusvalvonta-asiat
( x ) Carita Maisila, kunnanjohtaja (liittyi § 48 aikana)
( ) Eeva Korimäki, khall pj
( x ) Matti Leskinen, khall edustaja
( ) Aaron Kotitalo, nuva edustaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu lähetettiin 12.11.2020.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 48 – 53 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Sinkko ja Mikko Tegel
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 19.11.2020 klo 9.00.

52 § lisälistalla

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja 52§

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
19.11.2020 klo 9.00
Allekirjoitukset

Teemu Sinkko

Mikko Tegel

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Marttilan kunnan www-sivuilla 20.11.2020
Virka-asema

Allekirjoitus

Tekninen johtaja

Kirsi Halkola
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48 § Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 30.9.2020 tilanteessa
Teknisen lautakunnan talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.8.2020 ja vertaus vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan:
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos

TOT. 30.9.2020
507 608,36
-762 708,64
-255 100,28
-254 849,76
-404 606,65

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

Käyttö % ka=75%
64,2
58,0
48,7
48,7
53,0

TOT. 30.9.2019
514 245,35
-900 449,16
-386 203,81
-385 457,40
-524 448,24

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee talouden ja investointien toteutuman ajalta 1.1. - 30.9.2020 tiedoksi saaduksi.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali
Teknisen lautakunnan toteutuma 30.9.2020 ja vertailu vuoteen 2019

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

Merk. 1. Carita Maisila liittyi pykälän käsittelyn aikana (18.17)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 20.11.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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49 § Rakennuslupa 20-83-R, Laaksonen ja Korimäki
HAKIJAT

Laaksonen Heikki Harri
Härkätie 1358, 21560 OLLILA
Korimäki Eeva Kristiina

RAKENNUSPAIKKA

480-420-0004-0027

Kiinteistön nimi
Pinta-ala
Rakennettu kerrosala

Koko tila
KOKONMÄKI
629708 m²
8341 m²

TOIMENPIDE

Broilerkasvattamon ja lantavaraston rakentaminen

Rakennettava kerrosala
Kokonaisala
Tilavuus

9121 m²
9381 m²
43180 m3

Kuuleminen

Hankkeesta kuultu naapureita kiinteistöillä 480-401-0006-0003 ja 480-4010001-0113 eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta johtuen.

Luvan hakijan perustelut

Haetaan rakennuslupaa 8613 m2 laajuiselle broilerkasvattamolle ja 508m2
lantavarastolle. Hankkeesta on myönnetty aluehallintoviraston ympäristölupa 10.11.2020

Liitteet

1. 20-83-R Broilerkasvattamo asemapiirros
2. 20-83-R Broilerkasvattamo Ark. leikkaus
3. 20-83-R Broilerkasvattamo pohjapiirros
4. 20-83-R Lantavarasto asemapiirros
5. 20-83-R Lantavarasto julkisivu,leikkaus, pohjapiirros
6. 20-83-R Perustamistapalausunto

14.10.2020
08.10.2020
08.10.2020
08.10.2020
14.10.2020
07.09.2020

Oheismateriaali

Naapurin kuuleminen
Palotekninen lausunto

27.10.2020
02.11.2020

Rakennustarkastajan ehdotus:
Marttilan kunnan tekninen lautakunta myöntää Eeva Korimäelle ja Heikki
Laaksoselle Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennusluvan broilerkasvattamon sekä lantavaraston rakentamiseen lupa-asiakirjojen mukaisesti.
Lupaehdot

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty
- vastaava työnjohtaja
- KVV-työnjohtaja
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset
- Aloituskokous
- Sijaintikatselmus
- Pohjakatselmus
- Perustustarkastus
- Rakennekatselmus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 20.11.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Muut ehdot

Vesijohtojen painekoe
Sähkötarkastus
Palotarkastus
Käyttöönottokatselmus
Loppukatselmus

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle
toimitettava seuraavat selvitykset ja suunnitelmat
- Rakennesuunnitelmat
- Ulkovärityssuunnitelma
- Kosteudenhallintaselvitys
- Sähkötarkastuspöytäkirja
- Vesijohtojen painekoepöytäkirja
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistuttava, että ennen rakennustöihin ryhtymistä kaikki hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat luvat ovat lainvoimaisia.
Hankkeen toteutuksessa on noudatettava saatuja viranomaislausuntoja.
Rakennuslupapäätöksestä peritään Marttilan kunnanvaltuuston 5.9.2013
hyväksymien maksuperusteiden mukaisesti

Päätöksen perustelut

Lupapäätös ja lupaehdot huomioiden hanke voidaan toteuttaa Paloteknisen
lausunnon mukaisesti. Hankkeessa on huomioitu ympäristöluvassa mainittu
suojapuusto asemapiirroksessa ja tämä on tältä osin riittävä.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL: § 120,121,122,124,125,133,134,150a,153
MRA: § 48,65,73,
Rakennusvalvonnan maksuperusteet (kvalt.7.9.2013 § 54 Liite 3)

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Lisätietojen antaja: rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen p. 044 744 9520
Tiedoksi: hakija

Päätöksen antaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.11.2020, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 19.12.2020.

Rakennustyön
aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen 20.12.2020.

Käyttöönotto

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty.

Luvan voimassaolo

Rakennustyö on aloitettava 20.12.2023 mennessä ja saatettava loppuun
20.12.2025 mennessä. Lupa raukeaa, mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä
syystä pidennetä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 20.11.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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50 § Teknisen johtajan päätösluettelo
Päätösehdotus:
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuilla ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Teknisen johtajan päätöspöytäkirjan pykälät 22–25/2020 merkitään teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei se siirrä tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖSLUETTELO
Päätöksen tekijä
VUOSI 2020
Tekninen johtaja Kirsi Halkola
22 § 2.11.2020 Avauspöytäkirja: Tervaskannonmäen alue 1. katuvalaistuksen rakentaminen
23 § 9.11.2020 Avauspöytäkirja – hintavertailu: Tervaskannonmäen alue 1. katuvalaistuksen
rakentaminen
24 § 9.11.2020 Hankintapäätös: Tervaskannonmäen alue 1. katuvalaistuksen rakentaminen
25 § 11.11.2020 Sijoituslupa valokuitukaapelille
26 § 11.11.2020 Prunkilan alueen viemäröinti, asiantuntijatehtävät

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätökset ja liitteet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 20.11.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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51 § Tiedoksiannot lautakunnalle
Marttilan kunnanhallitus
9.11.2020
164 § Prunkilan viemäröinnin tarjouspyynnön hyväksyminen
165 § Polttonesteiden säiliötoimitukset puitejärjestely
171 § Tehtäväjärjestelyt teknisessä toimessa
172 § Rakennustarkastajan palkan tarkistaminen

Turun kaupunki / Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
12.11.2020 Esityslista ja lisälista

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

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 20.11.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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52 § Prunkilan viemärin maanomistajakorvaukset
Prunkilan viemäriin liittymistä varten rakennetaan liittymiä varten runkolinjat ja talohaarat kiinteistöpumppaamoille asti siltä osin kuin ne tulevaan urakkaan sisältyvät ja ne rakennetaan pääosin yksityisten maanomistajien maa-alueille. Alueesta suurin osa on viljeltyä peltoa ja luonnontilassa olevaa avointa maastoa, mutta myös piha-alueita tai niihin verrattavia alueita on reitillä
jonkin verran.
Viemärilinjan sijoittamisesta aiheutuu haittaa yksityisille maanomistajille. Korvattavia haittoja
ovat maantiivistymishaita, sadon menetykset, alituskaivannot ja maanpäällisten laitteiden sijoittaminen pysyvästi. Periaatteena on, että kaikki työn aiheuttamat vauriot ympäristölle ja rakenteille kuten salaojat ja maastovauriot korjataan alkuperäiseen kuntoon, eikä näiltä osin makseta
erillistä korvausta. Korvausta maksetaan siltä osin, kun se koskee muuta kuin kiinteistönomistajan omaa liittymää.
Korvausten lähtökohtana on maanomistajien tasapuolinen kohtelu, joten korvauksia tullaan esittämään maanomistajille samojen periaatteiden mukaisesti kuin Ollilan siirtoviemärin sekä Marttila-Tarvasjoki-Liedon Yliskulman siirtoviemärin maanomistajakorvauksista on sovittu kunnanhallituksessa 18.8.2014 § 137 (pykälä liitteineen oheismateriaalina). Nyt esitettävät korvaussummat ja niiden perusteet Prunkilan viemäröinnin korvauksista ovat samat kuin khall 18.8.2014
137 §, pois lukien kertakorvaus pumppaamoiden piha- ja tiealueista, koska nyt sijoitettavat
pumppaamot ovat kiinteistöpumppaamoita eivätkä runkolinjan pumppaamoita.
Hankkeen valmistuttua tekninen lautakunta hyväksyy vastaanottokatselmuksen jälkeen kiinteistökohtaiset korvaukset ja päättää maanomistajakorvausten suorittamisesta.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Prunkilan viemäröinnin maanomistajakorvauksien yksiköt ja yksikköhinnat, jotka ovat yhdenmukaiset Ollilan siirtoviemärin sekä Marttila-TarvasjokiLiedon Yliskulman siirtoviemärin yksiköiden ja yksikköhintojen kanssa.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 7. Maanomistajakorvausten korvauslaskelma malli
Oheismateriaali
Khall 18.8.2014 § 137 liitteineen
Sijoituslupa mallipohja
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus
Merk. 2. Jarkko Kankare jääväsi itsenä ja poistui Teamsista pykälän käsittelyn ajaksi (18.35 –
18.45)
Merk. 3. Jouko Urmas, vpj, toimi puheenjohtajana pykälän 52 käsittelyn ajan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 20.11.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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53 § MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät: 48, 51 ja 53
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 50, 52
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: 50, 52
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 20.11.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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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 49
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 20.11.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

