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nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 6.8.2021.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Jarkko Kankare
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KOKOUSAIKA

Torstai 5.8.2021 klo 18.00 – 19.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo, valtuustosali / Teams-etäkokous

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

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

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 (etä)
( x ) Matti Leskinen, khall edustaja (etä)
( x ) Niilo Koskinen, nuva edustaja (etä)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu lähetettiin 30.7.2021.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 36 – 42 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Tegel ja Jouko Urmas.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 6.8.2021 klo 9.00.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Jarkko Kankare
Kirsi Halkola
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
6.8.2021 klo 9.00
Allekirjoitukset

Mikko Tegel

Jouko Urmas

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Marttilan kunnan www-sivuilla 6.8.2021
Virka-asema

Allekirjoitus

Tekninen johtaja

Kirsi Halkola
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36 § Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 30.6.2021 tilanteessa
Teknisen lautakunnan talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2021 ja vertaus vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan:
Tekn. ltk
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos

TA 2021
TOT. 30.6.2021 Käyttö % ka=50,0%
507 900
225 357,68 44,4
-1 095 150
-526 690,31 48,1
-587 250
-301 332,63 51,3
-587 250
-301 218,15 51,3
-713 450
-358 664,12 50,3

Vesilaitos
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos

TA 2021
TOT. 30.6.2021 Käyttö % ka=50,0%
271 200
69 447,11 25,6
-246 470
-62 146,84 25,2
24 730
7 300,70 29,5
24 730
7 330,93 29,6
-31 620
-15 606,48 49,4

Yhteensä
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos

TA 2021
TOT. 30.6.2021 Käyttö % ka=50,0%
779 100
294 804,79 37,8
-1 341 620
-588 837,15 43,9
-562 520
-294 031,93 52,3
-562 520
-293 887,22 52,2
-745 070
-374 270,60 50,2

TOT. 30.6.2020
320 152,98
-534 643,09
-214 490,11
-214 256,97
-313 711,80

- Kunnantalo ja Virastotalo lämmityskulut ylittävät budjetoidun, ylitys voidaan todennäköisesti
kattaa kustannuspaikkojen sisältä riippuen kuitenkin tulevasta talvesta
- Liikenneväylien talvikunnossapitoon tehdyt rakennuspalvelut ylittävät budjetoidun normaalia
lumisemmasta alkuvuodesta, talvikunnossapitomenot n. kolminkertaiset keskimääräiseen
verrattuna. Ylitys johtaa todennäköisesti tulosalueen ylitykseen.
- Yleisten alueiden kunnossapitoon (mm. puiden ja risukoiden kaatoa sekä ojien perkausta)
tehdyt rakennuspalvelut ja ostot ylittyvät, todennäköisesti ylitykset pystytään kuitenkin kattamaan tulosalueen sisältä
- Vesilaitoksen luvuissa näkyy tuottojen ja isojen menoerien jaksottaisuus
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee talouden toteutuman ajalta 1.1. - 30.6.2021 tiedoksi saaduksi.
Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.
Liitteet
Liite 1. Teknisen lautakunnan toteutumaluvut 30.6.2020 (sis. vesilaitoksen talousarvioluvut)
Liite 2. Vesilaitoksen toteutumaluvut 30.6.2020
Oheismateriaali
Investointien aikataulu
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.8.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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37 § Vesitornin vesikatteen uusiminen hankintapäätös
Teknisen lautakunnan kokouksessa 27.5.2021 17 § esitettiin kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle investointimäärärahalisäystä 80 000 € koskien vesitornin vesikatteen uusimista. Kunnanvaltuusto hyväksyi määrärahamuutosesityksen 14.6.2021 33 §.
Vesitornin vesikatteen uusimisen tarjouspyyntö on julkaistu kunnan kotisivuilla avoimella menettelyllä 22.6.2021. Lisäksi tarjouspyyntö laitettiin tiedoksi Mansen Timpurit Oy, Ruuffi Oy, Icopal
Katto Oy, Kattamisliike Talqvist Oy ja Varsinaisbitumi Oy. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet
tarjolla vapaasti kunnan kotisivuilla. Kysymyksiä sai esittää 5.7.2021 klo 12.00 asti sähköpostilla
ja niihin olisi vastattu viimeistään 8.7.2021 klo 16.00 kunnan kotisivuilla, kysymyksiä ei kuitenkaan saapunut, mikä tiedotettiin 8.7.2021 kunnan kotisivuilla. Määräaikaan mennessä jätettiin 1
(yksi) tarjous. Tarjouksesta tarkistettiin tarjouspyynnön mukaisuus avaustilaisuudessa ja todettiin tarjouksen urakkahinta sen jälkeen.
Saatu tarjous on laadukas ja täytti kaikki asetetut vaatimukset. Urakkatarjous alittaa varatun
määrärahan.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää antaa urakan hyväksytyn tarjouksen antaneelle Icopal Katto Oy:lle
urakkahintaan 65 500 € (alv. 0 %) tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Lisä- ja muutostyöt
sovitaan erikseen.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 3. Avauspöytäkirja
Oheismateriaali
Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjous liitteineen
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: tarjoaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.8.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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38 § Rakennusvalvonnan Lupapisteen sopimuksen jatkaminen
Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen lupapalvelu. Sähköiset palvelut vahvistavat julkisen sektorin kustannustehokkuutta, tuovat säästöjä ja parantavat kansalaisten palveluita ja
niiden saavutettavuutta. Lupapisteen käyttäjäkuntia on tällä hetkellä yhteensä 205 kappaletta,
70 % kunnista. Lupapisteen käyttö on vakiintunut osaksi Marttilan kunnan rakennusvalvonnan
asiakaspalvelua, toimintavarmuus palvelulla on hyvä ja tarvittaessa asiantuntija apua on saanut
ripeästi.
Marttilan kunnalla on käytössä Lupapisteen rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu ja
sähköinen pysyväisarkisto. Asiointipalvelu hankittiin syksyllä 2017 ja se hankittiin silloin yhteishankintana Pöytyän, Auran, Ruskon ja Loimaan kanssa. Laskutusperuste oli silloin asukasluku
ja tapahtumien määrä, nyt se on muuttumassa kiinteäksi kk-hinnaksi, joka perustuu vuosittaiseen lupamäärään. Nykyinen sopimus päättyy 7.10.2021 ja varmistaaksemme palveluiden katkeamattoman käytön, jatkosta pitäisi tehdä uusi sopimus. Samalla on mahdollisuus laajentaa
palveluita, mikäli se nähdään tarpeelliseksi; raportointityökalu, Lupapiste-kauppa ja päätöksenteko- ja laskunmuodostus.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää jatkaa Lupapisteen sopimusta tarjouksen mukaisesti tekemällä
suoraan sopimuksen Cloudpermit Oy:n kanssa. Laajennuksista otetaan käyttöön raportointityökalu ja lupapiste-kauppa. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 4. Cloudpermit Oy:n tarjous Lupapisteestä
Oheismateriaali
Lupapiste palvelusopimuksen uusiminen pääperiaatteet esitys

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.8.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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39 § Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitysjärjestelmien vertailu tarjouspyynnön
hyväksyminen
Teknisen lautakunnan talousarvion toiminnallisena tavoitteena on lämmitysratkaisujen kehittäminen ja sille on investointivaraus yhdessä kiinteistöjen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmien kanssa 50 000 € vuodelle 2021. Tekninen toimi on arvioinut rivitalokiinteistöjen lämmitysjärjestelmien uusimiset kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisiksi. Suunnittelu on alustavasti
suunniteltu loppuvuodelle 2021.
Teknisessä toimessa on valmisteltu Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitysjärjestelmien
vertailun tarjouspyyntöasiakirjat seuraavilla periaatteilla:
- Lämmitysjärjestelmävaihtoehdoista esitetään investointikustannukset, vuosittaiset huolto- ja
käyttökulut sekä järjestelmien uusimistarve tekniseen käyttöikään perustuen, säästöt vuosittain verrattuna nykytilaan ja investoinnin takaisinmaksuaika sekä vaikutukset hiilidioksidipäästöihin.
- Sisätiloissa ei suuria rakenteellisia muutoksia olla tekemässä, joten uusi järjestelmä tulisi
olla sovitettavissa vanhaan sisätiloissa oleviin järjestelmiin. Mikäli lämmitysratkaisu vaatii
teknisen tilan, niin vaihtoehdon vaatima tekninen tila ja sen rakennuskustannukset tulee ottaa huomioon vertailussa. Rakennuskulut arvioidaan tilaajan työnaikaisen yhteyshenkilön
kanssa.
- Kohteet: Riiheläntie 2 A, As Oy Riihelänranta ja As Oy Riihelänhovi, Tuulentie 3 B ja 3 C
sekä As Oy Taalarinrivi
- Raportin on valmistuttava 3kk tilauksesta
- Tarjouspyyntöasiakirjojen ehdot ja vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (halvin hinta)
Ennakoidun arvon perusteella hankinta toteutetaan pienhankintana ja päätös tehdään hankintarajan mukaisesti joko viranhaltijapäätöksenä tai lautakunnan päätöksenä. Hankinta ilmoitetaan
avoimella menettelyllä kunnan kotisivuilla.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitysjärjestelmien vertailun tarjouspyyntöasiakirjat ja valtuuttaa teknisen johtajan tekemään hankintailmoitukseen liittyvät tehtävät.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 5. Tarjouspyyntö
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.8.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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40 § Teknisen johtajan päätösluettelo
Päätösehdotus:
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuilla ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Teknisen johtajan päätöspöytäkirjan pykälät 13–16/2021 merkitään teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei se siirrä tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖSLUETTELO
Päätöksen tekijä
VUOSI 2021
Tekninen johtaja Kirsi Halkola
13 § 22.6.2021 Vesilaitoksen valvomokoneen ja varusteiden uusinta ja
valvomo-ohjelmiston päivitys
14 § 6.7.2021 Sähkönhankintapalvelun sopimus
15 § 8.7.2021 Sijoituslupa nuorten vapaa-ajanviettoalueelle katoksineen
16 § 9.7.2021 Käyttölupa kirjaston ja Huvilan alueelle
17 § 19.7.2021 Avauspöytäkirja: Vesitornin vesikatteen uusiminen

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätökset ja liitteet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.8.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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41 § Rakennustarkastajan päätösluettelo
Päätösehdotus:
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuilla ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Teknisen johtajan päätöspöytäkirjan pykälät 3–4/2021 merkitään teknisen lautakunnan tietoon
saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei se siirrä tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖSLUETTELO
Päätöksen tekijä
VUOSI 2021
Rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen
3 § 21.6.2021 Marttilan terveyskeskuksen ulko-oven muutostyöt kyynärkytkimellä
avautuvaksi
4 § 2.6.2021 Marttilan terveyskeskukseen kaksi ilmalämpöpumppua

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätökset ja liitteet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.8.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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42 § Tiedoksiannot lautakunnalle
Marttilan kunnanhallitus
14.6.2021
101 § Osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.4.2021
102 § Investointien määrärahamuutosesitykset vuodelle 2021
28.6.2021
112 § Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman laatimista koskevat
ohjeet
113 § Riskien arviointi työpaikalla

Liedon kunta / Ympäristöterveyslautakunta
16.6.2021 Pöytäkirja

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Talousvesitutkimus 1.6.2021
Viemäriverkostotutkimusseloste 5.5.2021, 17.5.2021

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

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 6.8.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

05/2021

8

Tekninen lautakunta
5.8.2021
_____________________________________________________________________
43 § MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät: 36, 39, 42
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 37, 38, 40, 41
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: 40, 41
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: 37, 38
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 6.8.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

05/2021

9

Tekninen lautakunta
5.8.2021
_____________________________________________________________________
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 6.8.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

