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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 22.2.2021.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Jarkko Kankare
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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 17.2.2020 klo 18.00 – 20.00

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
( ) Kalle Kraappa
( ) Ari Laaksonen
( ) Matti Karakorpi

( x ) Kirsi Halkola, esittelijä
( x ) Jarkko Vihtonen, esittelijä rakennusvalvonta-asiat
( ) Carita Maisila, kunnanjohtaja
( x ) Eeva Korimäki, khall pj
( x ) Matti Leskinen, khall edustaja
( x ) Niilo Koskinen, nuva edustaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu lähetettiin 11.2.2021.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 1 – 15 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karin Hellman ja Sari Kullanmäki.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 19.2.2021 klo 8.00.
Puheenjohtaja

Puheenjohtaja 12 §

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
19.2.2021 klo 8.00 22.2.2021 klo 8.00
Allekirjoitukset

Karin Hellman

Sari Kullanmäki.

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Marttilan kunnan www-sivuilla 22.2.2021
Virka-asema

Allekirjoitus

Tekninen johtaja

Kirsi Halkola
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1§

Teknisen lautakunnan kokoukset ja kokouskutsut vuonna 2021

Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan (120, 121 §), kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla (122, §) ja kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti (123 §).
Teknisen lautakunnan pääsääntöiset kokoukset sovittiin vuonna 2020 kokoukset pidetään tarvittaessa keskiviikkoisin klo 18.00 alkaen ja kokouskutsut lähetetään sähköisesti (intranet) vähintään viisi päivää (kaikki viikon päivät mukaan luettuna) ennen kokousta.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että pääsääntöisesti kokoukset pidetään vuonna 2021 tarvittaessa
keskiviikkoisin klo 18.00 alkaen ja kokouskutsut lähetetään sähköisesti (SharePoint) vähintään
viisi päivää (kaikki viikon päivät mukaan luettuna) ennen kokousta.

Päätös:
Tekninen lautakunta päättää esityksen mukaan, mutta kokouspäiväksi vaihdetaan torstai.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 22.2.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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2§

Teknisen lautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen sekä teknisen johtajan viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2021

Hallintosäännön 124 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkistamista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot ja henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei
liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen
päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon
kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
Hallintosäännön 143 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta päättää, että
- esityslista asetetaan nähtäville hallintosäännön mukaisesti kunnan verkkosivuille samana
päivänä, kun kokouksen kutsut lähetetään
- lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnan teknisessä toimistossa kokouksessa sovitun mukaisesti tai viimeistään kokousta seuraavan viikon keskiviikkona ja hallintosäännön mukaisesti samasta päivästä alkaen kunnan verkkosivuilla
- teknisen johtajan päätöspöytäkirja pidetään nähtävänä tekniselle lautakunnalle tiedotettujen päätöspykälien osalta samanaikaisesti lautakunnan pöytäkirjan kanssa teknisessä
toimistossa ja viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuilla, oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 22.2.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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3§

Tositteiden ja laskujen hyväksyminen vuonna 2021

Hallintosäännön 27 §:n mukaan tositteet ja laskut hyväksyy toimistopäällikkö, ellei toimielin ole
antanut tehtävää muulle viranhaltijalle.

Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta päättää hallintosäännön mukaisesti, että tositteet ja laskut hyväksyy toimistopäällikkö ja toimistopäällikköä koskevat laskut hyväksyy kunnanjohtaja. Toimistopäällikköä sijaistaa
hänen poissa ollessaan rakennustarkastaja.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kirjanpitäjä, teknisen toimen laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 22.2.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 17.12.2020 talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Kunnanhallitus on hyväksynyt 18.1.2021 Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet.
Hallintosäännön 59 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa toimialueet asettavat valtuuston hyväksymien
tavoitteiden pohjalta tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot vastuualueen
yksiköille ja hankkeille (investointiosa).
Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä kunkin toimielimen tehtäväalueen johtava viranhaltija. Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan
järjestämisestä ja riskienhallinnasta omalla tehtäväalueellaan. Riskienhallinnasta ja sisäisestä
valvonnasta on annettu ohjeet. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat.
Lautakuntien on seurattava tiiviisti toimialueensa taloudellista ja toiminnallista kehitystä ja käsiteltävä ne säännöllisesti kokouksissaan. Lautakuntien on raportoitava toimialueensa tilanteesta
mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle 30.4. ja
31.8.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta käyttää sille myönnetyt määrärahat Marttilan kunnanvaltuuston vahvistamassa muodossa talousarvion mukaisesti.
Tekninen lautakunta päättää, että käyttösuunnitelmassa jaetaan määrärahat vastuualueisiin
liitteenä esitetyn ehdotuksen mukaisesti.
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi investointiaikataulusuunnitelman vuodelle 2021. Investointien etenemistä seurataan käyttösuunnitelman seurannan yhteydessä.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liite 1. Käyttösuunnitelmaehdotus vuodelle 2021
Liite 2. Investointiaikataulusuunnitelma vuodelle 2021
Oheismateriaali
Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kirjanpitäjä, laskujen hyväksyjät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 22.2.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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5§

Teknisen lautakunnan hankintarajat vuonna 2021

Kunnanhallitus vahvisti 2.12.2019 § 217 teknisen lautakunnan hankintarajaksi vuonna 2021
urakkasopimusten osalta 150.000 € ja suunnittelusopimusten osalta 60.000 €.
Marttilan kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää toimialallaan urakoista sekä suunnittelijoiden valinnasta ja suunnitelmien hyväksymisestä kunnanhallituksen
vuosittain vahvistamaan euromäärään asti.

Teknisen johtajan ehdotus:
Merkitään kunnanhallituksen päätös lautakunnalle tiedoksi.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 22.2.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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6§

Viranhaltijoiden suorittamien hankintojen euromäärien vahvistaminen vuodeksi
2021

Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 182 vahvistanut tekniselle johtajalle oikeuden päättää hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 15.000 €.
Lautakunnat päättävät vuosittain muiden hankintoja tekevien viranhaltijoiden hankintarajat.
Teknisessä toimessa olisi perusteltua, että myös rakennustarkastaja voisi osaltaan tehdä hankintoja.

Teknisen johtajan ehdotus:
Merkitään kunnanhallituksen päätös lautakunnalle tiedoksi.
Tekninen lautakunta päättää, että rakennustarkastajalla on oikeus päättää hankinnoista, joiden
arvo ei ylitä 6.000 €.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 22.2.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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7§

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020

Kuntalain 2015/410 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston
asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
Tekninen toimisto on laatinut annettujen ohjeiden mukaisesti teknisen lautakunnan vuoden
2020 toimintakertomuksen, jossa on laskettu eräitä tunnuslukuja, toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutuminen sekä arvio sisäisen valvonnan sekä riskien hallinnan toimivuudesta ja
riittävyydestä.

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos

TOT. 31.12.2020 TA 2020
Käyttö %
Erotus
775 857,01
791 200
98,1
15 342,99
-1 194 752,23
-1 314 860
90,9
-120 107,77
-418 895,22
-523 660
80,0
-104 764,78
-418 373,20
-523 660
79,9
-105 286,80
-622 556,89
-763 710
81,5
-141 153,11

Teknisen lautakunnan toimintatuotot alittuivat 15 343 €, johtuen rakennukset ja huoneistot toimintatuottojen alittumisesta. Toimintakulut alittuivat 120 108 €, johtuen rakennukset ja huoneistot, liiketoiminta ja rakennusvalvonta osastotasojen kulujen alittumisesta. Teknisen lautakunnan
tilikauden tulos oli -622 557 €, joka alittaa talousarvion 141 153 €.
-

-

-

Kunnossapitopalvelut ylittivät budjettinsa 19 973 €, johtuen Huvilan korjauksen henkilöstökuluista ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista. Ylitys tulee kuitenkin katetuksi
teknisen lautakunnan tasolla.
Rakennukset ja huoneistot vuosikate oli positiivinen 1 743 € (TA2020 -24 630) huolimatta
toimintatuottojen 54 267 € alituksesta Virastotalolla (Virastotalon tulos kuitenkin +46 612),
Riihelänhovissa ja Taalarinrivissä.
Liikenneväylät tulosalueen vuosikate ylittyi 2 963 € (TP 2019 -19 877 €), mutta tilikauden
tulos kuitenkin alittui 15 625 €, johtuen arvioitua pienemmistä poistoista.
Yksityistieavustukset vuosikate ylittyi 11 650 € teknisen lautakunnan 7.10.2020 34 § peruskorjausavustuspäätöksen mukaisesti.
Liiketoiminta eli vesilaitoksen toimintatuotot ylittivät 16 355 € talousarvion (lisäystä vuodesta 2019 n. 13 000 €). Vesilaitoksen toimintakulut alittuivat 71 500 €, kun koko vuonna
2020 ei ollut merkittäviä vesivuototapauksia. Vesilaitoksen tulos oli 109 912 € ja jäi vielä
poistojenkin jälkeen plussalle 29 689 €. (Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 18 § Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.)

-

Pelastuslaitoksen kulut kasvoivat vuodesta 2019 maltillisesti 3 477 €.
Rakennusvalvonnan toimintatuotot ylittyivät 17 156 €. Rakennusvalvonnan tilikauden tulos
parani vuodesta 2019 n. 22 800 € (vuosikate 2019 vuonna oli -50 598 €).
Tuotot € / %

Hallinto
Kunnossapitopalvelut
Rakennukset ja huoneistot
Liikenneväylät
Yksityistieavustukset
Liiketoiminta
Pelastustoimi
Rakennusvalvonta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

5 413 / -100
459 733 / 89,4
278 555 / 106,2
32 156 / 214,4

Kulut € / %
-11 191 / 92,3
-171 345 / 117,4
-458 015 / 85,0
-62 663 / 105,0
-115 650 / 111,2
-169 140 / 70,3
-147 888 / 100,9
-59 942 / 89,1

Vuosikate € / %
-11 191 / 92,3
-165 933 / 113,7
1 742,78 / -7,1
-62 663 / 105,0
-115 650 / 111,2
109 912 / 509,8
-147 888 / 100,9
-27 786 / 53,1

Tulos € / %
-12 145 / 100,2
-166 441 / 113,9
-38 375 / 55,4
-144 845 / 90,3
-115 650 / 111,2
29 689 / -40,7
-147 888 / 100,9
-27 985 / 53,5

Otteen 22.2.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tekninen toimisto on laatinut yhteystyössä annettujen ohjeiden mukaisen vuoden 2020 investointien toteutumakertomuksen, jossa on laskettu vuoden 2020 investointimenot ja hankkeiden
kokonaiskustannukset niiltä osin kuin hankkeet ovat jakautuneet usealle vuodelle. Investointien
määräraha vuodelle 2020 1 025 000 € ja investointeihin käytettiin yhteensä 690 228 €, investointien määrärahan käyttöaste täten 67,3 %.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn toimintakertomukset vuodelta 2020 sekä osoittaa sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 3. Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020
Liite 4. Teknisen lautakunnan toteutuma vuosi 2020
Liite 5. Investointien toteutuma vuodelta 2020
Oheismateriaali
Teknisen lautakunnan toteutuma vuosi 2020 tulosalueittain
Teknisen lautakunnan toteutuma vuosi 2020 kustannuspaikoittain

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 22.2.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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8§

Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2020

Kirjanpito on laatinut vesihuoltolaitoksen vuoden 2020 taseyksikön ja tekninen toimisto on laatinut annettujen ohjeiden mukaisesti vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksen (Huom. sisältää
ulkoiset ja sisäiset).
TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Materiaalit ja palvelut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeyli-/alijäämä
Rahoitustuotot ja kulut
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Toteutuma
1.1. - 31.12.2020
309 690,91
-133 221,64
-80 223,21
-1 127,00
60 327,42
-8 021,91
52 305,51

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn toimintakertomuksen vuodelta 2020 sekä osoittaa sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liite 6. Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö ja toimintakertomus vuodelta 2020
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 22.2.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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9§

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutosehdotus

Tekninen lautakunta pyysi 4.11.2020 43 § mukaisesti lausunnot Marttilan vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueesta (vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti) Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, kunnan Ympäristöterveyslautakunnalta ja kunnan Ympäristönsuojelulautakunnalta sekä asetti toiminta-alueen muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (30 vrk) ja tiedotti nähtävillä olosta kunnan
kotisivuilla ja paikallislehdessä.

Ympäristönsuojelulautakunta totesi lausuntonaan 9.12.2020 80 § seuraavaa:
Toiminta-alueen rajaukset ovat suositeltavaa tehdä tontinrajoja, teitä, kallioita ja vesistöjä mukaillen. Rajausten tulee olla riittävän selkeät, jotta liittymisvelvollisuus voidaan kohtuudella selvittää kiinteistöittäin. Ehdotuksessa Prunkilan alueen rajauksessa on selkeästi huomioitu kiinteistöjen pihapiirien sisällyttäminen toiminta-alueeseen, vaikka rajaukset eivät noudata kiinteistörajoja.
Toiminta-alueen määrittämisessä tulisi koko taajama-alue määrittää toiminta-alueeksi. Mikäli
taajama-aluetta ei määritellä toiminta-alueeksi tulisi tämä perustella. Perusteluissa tulisi ilmetä,
miten vesihuollon palvelujen saatavuus taajama-alueella turvataan. Selostusosiossa on todettu,
että Marttilan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue sisältää vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin
toiminta-alueet ja sitä nimitetään lyhyesti vesilaitoksen toiminta-alueeksi. Taajama-alueen osalta
olisi hyvä harkita, tulisiko vedenjakelun ja jätevesiviemärin toiminta-alueet määrittää erikseen,
mikäli jätevesiviemärin toiminta-alue ei kata koko taajamaa. Käytännössä kunnan vesijohtoverkosto on varmaan jo nyt saatavissa koko taajama-alueella.
Ehdotuksessa Myllyrannan ja Myllyvainion alueet on esitetty tulevina toiminta-alueina. Selostusosiossa näitä alueita ei ole käsitelty. Selostuksessa olisi hyvä mainita lyhyesti myös näistä
alueista ja tarkentaa, onko kyseessä tavoitteelliset toiminta-alueet, joihin lain näkökulmasta
kohdistuu vastaavat velvoitteet kuin toiminta-alueisiin.
Ympäristönsuojelulautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa vesihuoltolaitoksen toimintaalueen muutosehdotuksesta.
ELY-keskus totesi lausuntonaan VARELY/5540/2020 10.12.2020 seuraavaa:
Vesihuoltolain 7 § mukaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoon on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.
Toiminta-aluekartta on selkeä ja siinä on esitetty myös taajamarajaus sekä tavoitteelliset toiminta-alueet toteutusvuosineen. Olemassa olevat toiminta-alueet kattavat asemakaavoitetun alueen lisäksi pääosin kylämäisen asutuksen Ollilaan saakka. Toiminta-aluetta on esitetty laajennettavaksi Paimionjoen pohjoispuolelta Prunkilaan saakka. Lisäksi toiminta-aluetta laajennetaan
Myllyrannan ja Myllyvainion alueille. Toiminta-alue sisältää kokonaisuudessaan sekä vesi- että
viemäriverkon piiriin saatettavat alueet. Toiminta-aluetta on ilmoitettu laajennettavan kaavoituksen edistymisen mukaisesti.
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Toiminta-alueeseen tulevaisuudessa mukaan otettavaksi esitetty Prunkilan alue on nauhamaista kylämäistä asutusta ja se sijaitsee vesistön lähellä. Tämän vuoksi ELY-keskus pitää alueen
viemäröintiä ympäristön kannalta parhaana ratkaisuna. Hankkeen kustannustehokkuutta ajatellen on kuitenkin hyvä muistaa vesihuoltolain liittämisvelvollisuuteen tehdyt lievennykset hajaasutusalueella. Ennen hankkeen toteutusta tulee varmistaa, että alueelta saadaan riittävästi
liittyjiä, jotta voidaan varmistaa hankkeen taloudellinen kannattavuus sekä verkoston toimivuus.
Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueen tulee kattaa asemakaava-alueiden lisäksi myös muut
tiheästi rakennetut alueet. Jos alue on jo nykyisellään tiiviisti rakennettua, ei voida odottaa alueen kaavoitusta vaan verkosto tulee toteuttaa jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen perusteella. Koska tehty esitys ei täytä kaikilta osin vesihuoltolain edellytyksiä, ELY-keskus edellyttää, että toiminta-alueeseen otetaan mukaan vesihuoltolain 7 § mukaisesti alueet, joilla
kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoon on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Alla esitetty alue on niin tiiviisti rakennettua, että ELY-keskus katsoo sen täyttävän vesihuoltolain 7 § esitetyt edellytykset toimintaalueeseen mukaan otettavasta alueesta. ELY-keskus on lausunut kyseisen alueen mukaan ottamisesta toiminta-alueeseen jo vuosina 2009 (Lounais-Suomen ympäristökeskus) ja 2013 annetuissa toiminta-aluelausunnoissa.
- Keskustan eteläpuolella oleva Ylikylän alue (punainen
soikio) tulee ottaa mukaan ainakin viemäröinnin piiriin
saatettaviin alueisiin. Alueella on noin 30 kiinteistöä.

Vesihuoltolain 8 § mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että laitos kykenee huolehtimaan
vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Lisäksi vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävien maksujen tulee olla kohtuullisia ja tasapuolisia. Koska esityksessä ei ole esitetty kustannus- eikä maksutietoja, ELY-keskus ei pysty ottamaan kantaa siihen
täyttyykö vesihuoltolain 8 § toiminta-alueelle asetetut ehdot. Ennen toiminta-alueen määrittämistä kunnan tulee selvittää, täyttyykö vesihuoltolain 8 § vaatimus siitä, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Tämän
vuoksi kunnan on ennen toiminta-alueen hyväksymistä selvitettävä myös maksujen määräytymisperusteet ja se, pystytäänkö maksuilla lähtökohtaisesti kattamaan kustannukset siten, että
pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset
(18 §). Maksujen tasapuolisuus ei tarkoita, että maksujen tulee olla kaikille samansuuruiset,
vaan liittymis- ja perusmaksujen tulee olla eri alueilla erisuuruisia, jos tämä on tarpeen esimerkiksi kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen pohjalta.
Toiminta-alueselostuksessa on todettu, että ”Asemakaava-alueen ulkopuolella toiminta-alueella
(Ollila ja Prunkila) ja toiminta-alueen ulkopuolella liittymispiste veteen ja viemäriin on runkojohdossa. Paineviemäröintiin asemakaava-alueen ulkopuolella ja toiminta-alueella liittyville liittymispiste on kiinteistökohtaisessa pumppaamossa.” Vesihuoltolain 12 § mukaan vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jokaista toiminta-alueella verkostoonsa liitettävää kiinteistöä varten liittämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Liittämiskohtien sijainnin
takia kiinteistön liittämisestä laitoksen verkostoon ei saa aiheutua kiinteistön omistajalle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 22.2.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

01/2021

14

Tekninen lautakunta
17.2.2021
_____________________________________________________________________
kohtuuttomia kustannuksia. Vesihuoltolain perustelujen mukaan kohtuuttomia kustannuksia voisi aiheutua esimerkiksi siitä, että kiinteistön laitteiston rakentaminen edellyttäisi kiinteistön rajan
ulkopuolella selvästi tavanomaista laajamittaisempaa kaivutyötä tai louhintaa tai päällystettyjen
pintojen avaamista. Suositeltavaa onkin, että asemakaava-alueiden ulkopuolella liittymiskohta
olisi korkeintaan 100 metrin päässä liitettävästä lähimmästä rakennuksesta. Asemakaavaalueilla liittymiskohta saisi olla enintään 20 metrin päässä tontin rajasta.
Toiminta-alueselostuksessa on todettu, että ”toiminta-alue ei sisällä huleveden viemäröinnin
toiminta-aluetta.” Hulevesien hallinnasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Päävastuu
hallinnasta kuuluu asemakaava-alueilla kunnalle. Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa
neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Varsinaista toiminta-aluetta ei voi vesihuoltolain mukaan enää määrittää. Myös kunnan tekemään päätökseen on liitettävä kartta, jossa esitetään alueet, joilla on vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkosto, sekä alueet, joille verkosto
rakennetaan.
Hyväksytty toiminta-alue ja sillä sijaitsevat taajamat tulee esittää kartalla, jonka tulee olla yleisesti saatavilla tietoverkossa. Kunnan tekemä vesihuoltolain 8 §:n mukainen hyväksymispäätös tulee saattaa ELY-keskuksen tietoon. Päätöksen mukana tulee toimittaa kaupungin
verkkosivujen osoite, jossa kartta tulee olemaan yleisesti saatavilla. Lisäksi toimintaaluerajaukset on mahdollisuuksien mukaan toimitettava ELY-keskukselle vesihuoltolain valvonnan helpottamiseksi sähköisessä muodossa siten, että rajaukset saadaan vietyä paikkatietojärjestelmään.

Kunnan Ympäristöterveyslautakunta totesi, että Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa Marttilan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutoksesta, emme anna
lausuntoa.

Muutosehdotuksesta kuulutettiin kunnan kotisivuilla ja muutosehdotuskartta ja selostus olivat
julkisesti nähtävillä 13.11.2020 – 14.12.2020 Marttilan teknisessä toimistossa (Härkätie 773) ja
kirjastossa (Härkätie 723) sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa. Lisäksi muutosehdotuksesta
tiedotettiin paikallislehdessä 17.11.2020. Kunnan jäsenillä ja osallisilla oli tässä yhteydessä
mahdollisuus esittää muistutus toiminta-alueista, mutta muistutuksia ei jätetty.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta toteaa vastauksena lausuntoihin seuraavia muutoksia tehtäväksi toimintaalueen muutosehdotuskarttaan ja -selostukseen:
- Taajama- ja asemakaava-alueella on lähempänä kuin 100 metriä vesistöstä muutamia yksittäisiä kiinteistöjä, joilla liittyminen jätevesiviemäröintiin ei ole tällä hetkellä vielä mahdollista johtuen kiinteistöjen korkeusasemasta suhteessa viemäriverkostoon. Todetaan, että
nämä täytyy ottaa huomioon tulevissa investoinneissa ja toteuttaa liittymismahdollisuus
esimerkiksi paineviemäröinnillä. Näiden kiinteistöjen määrän ollessa neljä, joista kaksi on
talousrakennuksia muutosta toiminta-alue karttaan ei esitetä, mutta asia mainitaan päivitetyssä selostuksessa tavoiteaikatauluineen (2028).
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-

Selostusosion päivitettyyn versioon lisätään tarkennus koskien Myllyrannan ja Myllyvainion alueita tulevina tavoitteellisina toiminta-alueina, joihin lain näkökulmasta kohdistuu vastaavat velvoitteet kuin toiminta-alueisiin.

-

Tarkistetaan arvioitujen liittymiskohtien etäisyydet liitettävistä rakennuksista asemakaavaalueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella karttatarkasteluna, jolloin voidaan tarkistaa
toteutuvatko suositellut liittymisetäisyydet; asemakaava-alueella 20 m ja asemakaavaalueen ulkopuolella 100 m. Mikäli liittymisetäisyyden eroavaisuus on suuri, muutetaan rajausta ja/tai eritellään kartalla vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin alueet.

-

Muutosehdotuskarttaa ja -selostusta muutetaan siten, että taajama-alueen keskustan eteläpuolella oleva Ylikylän alue otetaan mukaan toiminta-alueeseen tavoitteellisena toiminta-alueena ja nämä muutokset on esitetty päivitetyllä toiminta-alueen muutosehdotuskartalla ja -selostuksessa. Ylikylän alueelle tekninen lautakunta ehdottaa tavoiteaikatauluksi
2030.

-

Muutosehdotuskarttaa ja -selostusta muutetaan siten, että maininta huleveden toimintaalueesta muutetaan muotoon, joka vastaa lainsäädännön nykytilaa. Varsinaista huleveden
toiminta-aluetta ei voi vesihuoltolain mukaan enää määrittää, mutta kunta voi edelleen kuitenkin päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä
määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti.

Tekninen lautakunta toteaa vesilaitoksen talouteen liittyvistä kohdista seuraavaa:
-

Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä on jo otettu huomioon Prunkilan alueelle mahdollisesti tulevat liittymät, joten suuri osa investoinnista on jo toteutunut. Prunkilan alueen liittymissuunnittelussa on lähtökohtana ollut suunnitella liittymismahdollisuudet siten, että liittymismaksu kattaa keskimääräisen liittymän rakentamisen kustannukset. Kustannusten
kattamisen varmistamiseksi koko Prunkilan viemäröinnin alueelle ollaan rakentamassa
suunnitelmasta vain ne osat, joihin on tulossa liittymiä eli siten myös liittymismaksuja kattamaan investointia. Lisäksi ehdotetussa toiminta-alueessa on otettu huomioon Paimionjoen alittamisen vaikutus liittymän rakentamisen kustannuksiin ja sen vuoksi toiminta-alueehdotus rajautuu Paimionjokeen. Toiminta-alueen ulkopuoleltakin on kuitenkin mahdollisuus liittyä viemäröintiin, mutta näiden liittymien kohdalla toimitaan selostuksen mukaisesti ”Paineviemäröintiin asemakaava-alueen ja toiminta-alueen ulkopuolella liittyville liittymispiste on toiminta-alueen rajalla ja kiinteistöpumppaamo sisältyy liittymismaksuun.”

-

Vesilaitoksen taksan viimeisimmässä päivityksessä, joka tuli voimaan 1.2.2021, jäteveden
käyttömaksuja korotettiin 3 %. Taksan käsittelyssä todettiin, että ”Vesilaitoksen taseyksikön 2019 tuloslaskelman vesi- ja viemärilaitoksen vertailu osoittaa, että vesilaitoksen
myyntituotot kattavat käyttökulut ja poistot, eikä tiedossa ole tulevalle vuodelle tai suunnitelmakaudelle niin merkittäviä investointeja vesilaitokseen ja sitä kautta uusia merkittäviä
poistoja. Tuloslaskelma kuitenkin osoittaa, että viemärilaitoksen taksassa on korotuspainetta, joka johtuu myyntituottoihin suhteesta käyttökuluihin sekä poistoista ja tiedossa olevista investoinneista, jotka kohdistuvat viemärilaitokseen.”

-

Vesilaitoksen vuoden 2020 tuloslaskelman mukaan vesilaitos tulos on poistojenkin jälkeen
ylijäämäinen 52 305 € ja tulevina vuosina ei ole tiedossa merkittäviä negatiivisia muutoksia vesilaitoksen taloudessa. Prunkilan investointien poistot jakaantuvat pitkälle aikavälille
ja tänä aikana myös vanhempia poistoja päättyy.
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Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa teknisen johtajan tilaamaan todetut muutokset toimintaalueen karttaan sekä päivittämään toiminta-alueen selostuksen.
Tekninen lautakunta päättää esittää tämän päätöksen perusteella päivitetyn vesilaitoksen toiminta-alueen muutosehdotuksen kunnanhallitukselle karttapäivityksen valmistuttua. Tekninen
lautakunta pyytää kunnanhallitusta ottamaan kantaa erityisesti tavoitteellisten toiminta-alueiden
tavoiteaikatauluihin ja siihen täyttyykö vesihuoltolain 8 § vaatimus sekä käsittelynsä jälkeen esittämään vesilaitoksen toiminta-alueen muutosehdotuksen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyn jälkeen
- toiminta-alueen hyväksymisestä kuulutetaan
- hyväksytty toiminta-aluekartta ja selostus on yleisesti saatavilla kunnan kotisivuilla
- vesihuoltolain 8 §:n mukainen hyväksymispäätös saatetaan ELY-keskuksen tietoon
- toiminta-aluerajaukset toimitetaan ELY-keskukselle vesihuoltolain valvonnan helpottamiseksi sähköisessä muodossa siten, että rajaukset saadaan vietyä paikkatietojärjestelmään.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali
Toiminta-alueen muutosehdotuskartta 29.10.2020
Toiminta-alueen selostus 29.10.2020
Lausuntopyyntö ja kuulutus 13.11.2020
Kosken ympäristönsuojelulautakunnan lausunto 9.12.2020
ELY-keskuksen lausunto 10.12.2020
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus
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10 § Suvirannan korttelin hankkeen suunnittelu
Suvirannan asumiskorttelin käytettävyysselvitys - toimintaympäristön muutos ja kehitystarpeet hankkeen on varattu 65 000 € vuodelle 2021. Hankkeelle on myönnetty Ympäristöministeriön
avustusta.
Suvirannan asumiskorttelin käytettävyysselvitys - toimintaympäristön muutos ja kehitystarpeet
hankkeen suunnittelun pienhankinnan kilpailutus tehtiin rajoitetulla menettelyllä ohjausryhmän
valmistelemana.
Tarjouspyyntö lähettiin 21.1.2021 neljälle ohjausryhmän valitsemalle tarjoajalle. Suvirannan
korttelin ohjausryhmä valitsi yritykset, joilla arvioitiin olevan riittävät valmiudet toimeksiannon
toteuttamiseen, yhdeksälle mahdolliselle tarjoajalle sähköpostilla 15.12 – 16.12.2020 tehdyn
markkinakartoituksen perusteella.
Hankkeen tavoitteena on tehdä käytettävyysanalyysi ja -suunnitelma erilaisista asumis- ja palveluratkaisuista olemassa olevaan ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asumiskortteliin, hankkeeseen sisältyy myös Suvirannan palvelukeskuksen tulevaisuuden visiointi/ suunnittelu ja yhteisöllisen ulkotilan suunnittelu.
Kysymyksiä sai esittää 27.1.2021 klo 15.00 asti sähköpostilla ja yksi lisätietopyyntö saapui
27.1.2021 klo 13.56 ja siihen vastattiin lähettämällä kaikille tarjoajille täydennyskirje 1.
28.1.2021 klo 16.13.
Määräaikaan mennessä jätettiin kolme tarjousta. Tarjouksista tarkistettiin tarjouspyynnön mukaisuus tarjousten avaustilaisuudessa 10.2.2021 ja yhdessä tarjouksessa ilmoitetuissa tiedoissa
oli täsmennettävää, ei tarjousta parantavia tietoja eikä kyseisiä tietoja käytetä tarjouksien vertailuun. Täsmennyspyyntö lähetettiin sähköpostilla 10.2.2021 klo 13.35 ja täsmennyksille annetaan aikaa 11.12.2021 klo 11.00 asti. Täsmennys saapui 10.2.2021 klo 16.50 ja tarjouksen kelpoisuus voitiin todeta, joten kaikki tarjoukset hyväksyttiin vertailuun. Ohjausryhmän tekee hintaja laatuvertailun kelpoisuustarkastelun jälkeen.
Tarjouspyyntöasiakirjojen ehdot ja vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (paras hinta-laatusuhde). Laatupisteiden painokerroin on 50 % ja hintapisteiden painokerroin 50 %. Laatu- ja projektisuunnitelman sisällöstä ja vertailuperusteista
tarkemmin liitteessä Laatu- ja projektisuunnitelman sisältö. Korkeimman vertailupistemäärän
saanut tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.

Teknisen johtajan ehdotus:
Ohjausryhmän esitys annetaan kokouksessa.

Teknisen johtajan muutettu ehdotus:
Ohjausryhmä esittää tekniselle lautakunnalle, että Suvirannan korttelin hankkeen suunnittelu
annetaan kokonaistaloudellisen edullisimman (paras hinta-laatusuhde) hyväksyttävän tarjouksen jättäneelle FCG Finnish Consulting Group Oy/FCG Arkkitehdit.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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Liitteet
Liite 7. Tarjousten avauspöytäkirja – kelpoisuus
Oheismateriaali (toimitettu 15.2.2021)
Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjouspyyntöä täydentävä kirje 1.
Hankesuunnitelma
Saapuneet tarjoukset
Täsmennyspyyntö ja täsmennys liitteineen
Ohjausryhmän pöytäkirja – hinta- ja laatupisteytys
Tarjousten vertailutaulukko hinta- ja laatuvertailu
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: ohjausryhmä, kunnanhallitus, tarjoajat
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11 § Koulun ja Martintalon alueen liikennejärjestelyt
Valtuustoaloitteeseen perustuvaa liikenneturvallisuuden kehittämissuunnitelmaa koulun, Martintalon, päiväkodin ja kirjaston alueelle on työstetty jo pidemmän aikaa. Suunnitelmasta järjestettiin yleisötilaisuus marraskuussa 2019, toimialat ovat käsitelleet suunnitelmaa loppuvuoden
2019 aikana. Suunnitelmasta järjestettiin webropol-kysely keväällä 2020.
Toimialojen käsittelyn jälkeen voitiin todeta, että suunnitelmaa oli tarpeen täsmentää vielä erityisesti koulun saattoliikenteen, polkupyöräpysäköinnin sekä Martintalon alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden osalta. Kunnanjohtajan hankintapäätöksellä 24.9.2020 § 29/2020 työ tilattiin
Ramboll Oy:ltä.
Vuodelle 2021 varattiin määräraha koulun ja Martintalon alueen liikennesuunnitelmaan tarkentavaan katu- ja rakennussuunnitteluun. Investointisuunnitelmassa on myös esitetty ks. alueen
liikennejärjestelyyn liittyvän rakentamisen toteutusvuodeksi 2022.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta keskustelee esitellystä liikennesuunnitelmasta ja antaa siihen kommenttinsa ja kommentit annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.
- Rullalautakentän ympärille kokonaan tai osittain aita, kevyt liikenne oikaisee helposti kentän läpi ja aitaamalla oikaisu estyisi
- Lisäparkkipaikkojen mahdollisuudet on tarkasteltava ja tässä lisäparkkipaikkojen määrässä on otettava huomioon Martintalon tapahtumiin tarvittava n. 200 paikkaa (Martintalon
kapasiteetti 500 henkilöä) jatkosuunnittelussa
- Kenttätien leventäminen Martintalon suuntaan suositeltavaa ja on otettava huomioon jatkosuunnittelussa
- Päiväkodin ohi kulkevalla kevyen liikenteen väylällä estettävä muu kuin kevyt liikenne ja
on otettava huomioon jatkosuunnittelussa
- Martintalon edustan liikenteen kaksisuuntaisuutta on syytä tarkastella jatkosuunnittelussa
Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan kilpailuttamaan koulun ja Martintalon alueen
liikennejärjestelyihin liittyvän katu- ja rakennussuunnittelun kustannusarvioineen liikennesuunnitelman ja käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:
Keskustelu kirjattiin ehdotukseen ja päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 8. Martintalon ja koulun liikennesuunnitelma

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 22.2.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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12 § Yksityisteiden perusparannusavustukset
Tekniselle lautakunnalle on jätetty 2 perusparannusavustushakemusta; Laurilantien ja Hallintien
yksityisteiltä. Perusparannusavustukset on ennakkoon tarkastettu ja käsitelty viranhaltijoiden
toimesta.
Laurilantien hankkeessa on kyse rummun uusimisesta. Siltapaikka on Myllyojassa Prunkilan
kylässä Laurilantien ja Alitalontien risteyksessä, osoitteessa Laurilantie 19. Nykyinen rumpu on
vuonna 1985 rakennettu kierresaumattu teräsputkirumpu. Putken halkaisija on 1,8 m ja hyödyllinen leveys n. 6 m. Putki on pahoin ruostunut alaosastaan. Vesi on juosta alaosassa putken
ulkopuolelle ja kuljettanut ympärystäyttöä pois niin, että ajorataan on tullut reikiä, joita on tilapäisesti korjattu. Siltapaikalla on tilapäinen painorajoitus 4 t. Perusparannusavustuksen määräksi
on esitetty 10 % hankkeen kokonaiskustannusarviosta eli 5 660 € (kustannusarvio oheismateriaalina). ELY-keskus on myöntänyt rummun uusimiseen avustusta 75 % kustannuksista enintään 42 450 €.
Hallintien hankkeessa on kyse sillan korjauksesta. Siltaa korjataan leventämällä n. 1 m ja uusimalla koko kansi. Työ on tehty 12.5.2020 – 28.8.2020, kokonaiskustannukset olivat 6 848 €
(kustannuserittely hakemuksen liitteenä). Peruskorjausavustuksia on yleensä myönnetty 10 %
kustannuksista.
Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksiin talousarviossa on varattu määrärahaa 100 000,00 € vuodelle 2021, josta kunnossapitoavustuksiin on vuosittain käytetty keskimäärin n. 74 000 €.

Ehdotus:
Lautakunta myöntää Laurilantien yksityistien tiekunnalle perusparannusavustusta esitetyn mukaisesti 5 660 eli 10 % hankkeen kokonaiskustannusarviosta.
Lautakunta myöntää Hallintien yksityistien tiekunnalle perusparannusavustusta 10 % kustannuksista eli 685 €.
Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Merk. 1. Jarkko Kankare jääväsi itsensä, osallisuusjäävi, osakas Laurilantiellä, poistui Teamsistä pykälän käsittelyn ajaksi (klo 19.50-19.55)
Merk. 2. Jouko Urmas, vpj, toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan
Liitteet
Liite 9. Perusparannushakemus Laurilantie
Liite 10. Perusparannushakemus Hallintie
Oheismateriaali
Laurilantie suunnitelma ja kustannusarvio
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: tiekunnat, kirjanpitäjä, kunnanhallitus
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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13 § Teknisen johtajan päätösluettelo
Päätösehdotus:
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuilla ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Teknisen johtajan päätöspöytäkirjan pykälät 27–32/2020 ja 1–2/2021 merkitään teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei se siirrä tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖSLUETTELO
Päätöksen tekijä
VUOSI 2020
Tekninen johtaja Kirsi Halkola
27 § 18.11.2020 Virastotalon liiketilan tuulikaapin ovi- ja seinäelementit
28 § 18.11.2020 Virastotalon liiketilan tuulikaapin ovikoneistot
29 § 18.11.2020 Virastotalon sadevesijärjestelmät
30 § 11.12.2020 Hyvitys vesimaksuista vesilaitoksesta johtuneesta vedenjuoksutuksesta
31 § 15.12.2020 Avauspöytäkirja: Prunkilan alueen viemäröinti - tarjouksien kelpoisuus
32 § 17.12.2020 Avauspöytäkirja: Prunkilan alueen viemäröinti - hintavertailu
VUOSI 2021
Tekninen johtaja Kirsi Halkola
1 § 19.01.2020 Liikenneturvallisuuskoordinaattori vuosiksi 2021–2023
2 § 09.02.2021 Stiga Park -ruohonleikkurit

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätökset ja liitteet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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14 § Tiedoksiannot lautakunnalle
Marttilan kunnanhallitus
7.12.2020
180 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.10.2020
183 § Teknisen lautakunnan hankintarajat vuonna 2021
184 § Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulu kevätkaudella 2021
192 § Kunnan peltolohkon vuokraaminen
193 § Mediapienlupa
17.12.2020
204 § Prunkilan viemäröinnin rakennusurakka
18.1.2021
3 § Valtionosuuspäätökset ja koulutoimen kotikuntakorvaukset vuodelle 2021
4 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021
9 § Monitoimi- ja tulostuslaitteiden yhteishankintaan osallistuminen
Marttilan kunnanvaltuusto
16.11.2020
45 § Marttilan kunnan palkkiosäännön tarkistaminen
46 § Talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-31.8.2020
47 § Vesi- ja viemärilaitoksen taksan tarkistaminen
50 § Tervaskannonmäen rakennustapaohjeiden tarkistaminen
17.12.2020
61 § Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon
62 § Kunnan valmiussuunnitelma
65 § Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023
25.1.2021
4 § Virka- ja työsuhdeluettelo 1.1.2021
Kosken Tl kunta / Ympäristönsuojelulautakunta
9.12.2020 Pöytäkirja
74 § Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.5.-31.8.2020
76 § Päätös yhteisen maa-aines- ja ympäristöluvan vakuuden hyväksymisestä sekä
vanhan maa-ainesluvan vakuuden vapauttamisesta
80 § Lausunto Marttilan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutosehdotuksesta
Selvitys lopullisista maksuosuuksista 2020
Turun kaupunki / Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
12.11.2020 Pöytäkirja
10.12.2020 Pöytäkirja
28.1.2021 Pöytäkirja
Turun kaupunki / Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
19.11.2020 Pöytäkirja
50 § Jätetaksa Lounais-Suomessa 1.1.2021 alkaen
3.12.2020 Pöytäkirja
57 § Sako- ja umpikaivolietteen vastaanottomaksut 1.3.2021 alkaen
Liedon kunta / Ympäristöterveyslautakunta
25.11.2020 Pöytäkirja
10.2.2021 Esityslista
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Talousvesitutkimus 27.10.2020 ja 15.12.2020
Viemäriverkostotutkimusseloste 7.9., 23.9., 5.10, 21.10., 9.11., 25.11., 30.11., 16.12.2020
Valtioneuvoston kanslia
Tervetuloa mukaan kuntien Terveet tilat -verkostoon -kirje

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

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 22.2.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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15 § MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät: 5, 6, 9, 11, 14
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 1–4, 7, 8, 10, 12, 13
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: 1–4, 7, 8, 12, 13
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: 10
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
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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
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
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