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Teknisen lautakunnan toimialan esittely
Teknisen lautakunnan kokouspäivä ja kokouksien pito
Talousarvio 2022 ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma
Investoinnit vuodelle 2022 ja vuosien 2022–2024 investointisuunnitelma
Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitysjärjestelmien vertailu hankintapäätös
Talvikunnossapito kausiksi 2021–2022 ja 2022–2023 hankintapäätös
Teknisen johtajan päätöspöytäkirjat
Tiedoksiannot lautakunnalle
Keskusteluasiat
Muutoksenhakuohjeet

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 30.9.2021.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Jarkko Kankare
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KOKOUSAIKA

Tiistai 28.9.2021 klo 18.02 – 20.37

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Jäsen
( ) Sanna Hietalahti
( x ) Mikko Holopainen
( x ) Jarkko Kankare, pj
( ) Sari Kullanmäki
( x ) Aleksi Nikkanen, vpj
( x ) Kirsi Salo-Ylitalo
( x ) Jussi Vaittinen

Varajäsen
( ) Merja Tuominen
( ) Tapio Niskanen
( ) Martti Suominen
( ) Tea Seppä
( ) Heikki Soronen
( ) Anne Jurttila-Portaala
( ) Timo Häkkinen

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu lähetettiin 23.9.2021.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 44 – 52 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Holopainen ja Aleksi Nikkanen.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 30.9.2021 klo 15.30.
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
30.9.2021 klo 9.00
Allekirjoitukset

Mikko Holopainen

Aleksi Nikkanen

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Marttilan kunnan www-sivuilla 30.9.2021
Virka-asema

Allekirjoitus

Tekninen johtaja

Kirsi Halkola
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Tekninen lautakunta
28.9.2021
_____________________________________________________________________
44 § Teknisen lautakunnan toimialan esittely
Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta,
kunnossapito- ja ylläpitotehtävistä sekä niihin liittyvistä suunnittelu- ja hallintotehtävistä. Lisäksi
tekninen lautakunta hoitaa rakennuslautakunnan tehtävät.
Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta
järjestämisestä. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat:
- hallinto
- kunnan omistamien toiminta- ja vuokratilojen, vuokra-asuntojen hallinto ja kunnossapitopalvelut ja taloyhtiöiden isännöinti
- liikenneväylät ja muut yleiset alueet kuten puistot
- muut palvelut; yksityistieavustukset ja alueellisille lautakunnille siirretyt tehtävät jätehuolto,
pelastustoimi ja ympäristönsuojelu
- vesilaitos
- rakennusvalvonta
Teknisessä lautakunnassa on 7 jäsentä, joista jokaiselle on nimetty henkilökohtainen varajäsen.
Teknisen lautakunnan esittelijänä ja asioiden valmistelijana toimii tekninen johtaja ja rakennusvalvonnan asioiden osalta rakennustarkastaja. Lisäksi lautakunnan kokouksiin voivat osallistua
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustajakseen nimeämä henkilö ja kunnanjohtaja. Teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden tehtävät ja päätösvalta sekä kokousmenettely on kirjattu Marttilan kunnan hallintosääntöön.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti intranetin välityksellä.
Kaikille lautakunnan jäsenille on luotu tunnukset järjestelmään. Lautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan verkkosivuilla. Ennen verkkosivuilla julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot. Esityslistan ja pöytäkirjan
liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit. Kokouksissa käydyt keskustelut eivät ole julkisia.
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta hoitaa 17 kunnan, mukaan lukien Marttilan jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät. Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta hoitaa 27 kunnan
pelastustoimen. Ympäristönsuojelulautakunta hoitaa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät
yhteistyöalueen kuntien Koski Tl, Marttila, Pöytyä ja Aura alueella.
Teknisen lautakunnan ja vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2021 on:
Toimintatuotot 779 100 €
Toimintakulut
-1 341 620 €
Toimintakate
-562 520 €
ja toteutuma 30.6.2021 mennessä oli:
Toimintatuotot 225 358 € (28,9 %)
Toimintakulut
-526 690 € (39,3 %)
Toimintakate
-301 333 € (53,6 %)
Toiminnalliset tavoitteet ja strategiset linjaukset on kirjattu kunnan talousarvioon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta
28.9.2021
_____________________________________________________________________
Kokouksessa jaetaan lautakunnan jäsenille ”Kuntapäättäjän kokouskäsikirja”.

Teknisen johtajan ehdotus:
Merkitään toimialan esittely lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta
28.9.2021
_____________________________________________________________________
45 § Teknisen lautakunnan kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuonna 2021
Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan, kokouskutsu lähetetään
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla ja
kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.
Teknisen lautakunnan pääsääntöiset kokoukset sovittiin vuonna 2021 pidettäväksi tarvittaessa
torstaisin klo 18.00 alkaen ja on pidetty Covid 19 -tilanteesta riippuen joko läsnäolokokouksina
kunnantalolla, sähköisesti Teamsin välityksellä tai hybridimallilla.
Kokouskutsut on lähetetty sähköisesti (intranet) vähintään viisi päivää (kaikki viikon päivät mukaan luettuna) ennen kokousta.
Kuntalain mukaan pöytäkirjat ovat pidettävä nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa salassapitosäännökset huomioon ottaen.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että
- kokoukset pidetään vuonna 2021 tarvittaessa torstaisin klo 18.00 alkaen pääsääntöisesti
läsnäolokokouksina
- kokouskutsut lähetetään sähköisesti (SharePoint) vähintään viisi päivää (kaikki viikon päivät
mukaan luettuna) ennen kokousta
- kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävillä viimeistään pöytäkirjan allekirjoittamista seuraavasta päivästä alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa salassapitosäännökset huomioon ottaen.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan, lisäksi mahdollistetaan hybridikokous eli etänä osallistuminen.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

06/2021

6

Tekninen lautakunta
28.9.2021
_____________________________________________________________________
46 § Talousarvio 2022 ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma
Kunnanhallitus on pyytänyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset lautakunnilta 1.10.2021
mennessä. Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2021 ei ole huomioitu sisäisiä menoja ja tuloja.
Vuoden 2020 tilinpäätös oli 402.085,83 € ylijäämäinen. Lainakanta oli 2.489.122 € eli 1.245
€/asukas ja taseen ylijäämä 3,3 milj. €. Tilikauden tulos oli ennakoitua parempi. Suurimpana
syynä hyvään tulokseen oli koronapandemian vuoksi maksetut ylimääräiset valtionosuudet.
Vuoden 2021 talousarvio on -308.660 € alijäämäinen.
Kuntastrategiassa yksi painopiste on vastuullinen taloudenhoito. Kunnan talouden tilanne on
vielä suhteellisen hyvä. Talouden tasapainossa pysyminen on kuitenkin vaikeutunut viime vuosina, eikä tilanne ole muuttumassa paremmaksi tulevina vuosina. Sote -uudistus tuo myös toteutuessaan omat haasteensa. Mikäli sote-uudistus toteutuu 1.1.2023 alkaen, kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan arvion mukaan 13,26 prosenttiyksiköllä. Lisäksi kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään 1/3.
Talousarvion laadinnassa lähtökohtana on 0-budjetti eli jokaisen esitettävän määrärahan tarve
ja suuruus harkitaan erikseen puhtaalta pöydältä. Lähtökohtaisesti toiminnan laajennuksista
tulee pidättäytyä. Mikäli toiminnan laajennuksia esitetään esim. lainsäädännöstä aiheutuen, ne
on perusteltava erikseen siten, että kaikki kustannusvaikutukset (tuotot/kulut) tulevat erikseen
näkyviin, jolloin niihin voidaan talousarvion käsittelyssä ottaa selkeästi kantaa. Toimialojen tulee
jo talousarvion laadinnassa varata määrärahat vain välttämättömiin hankintoihin.
Kaikkia toimintoja tulee arvioida kriittisesti ja etsiä vaihtoehtoisia ja edullisempia toimintatapoja.
Maksut tulee tarkistaa ja varmistaa niiden korotukset. Toimintamenojen kasvuvara vuodelle
2022 on pieni. Lautakuntien tulee huomioida tämä talousarvioehdotuksia laatiessaan. Priorisointia ja menojen karsintaa tulee tehdä jo lautakuntakäsittelyssä.
Lautakunta hyväksyy talousarvion määrärahat vastuualuetasolla meno- ja tulolajeittain.
Teknisen lautakunnan painopisteinä vuodelle 2022 ovat investoinnit mukaan lukien kiinteistöjen
ja kunnostaminen ja kehittäminen mm. ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät, kiinteistöjen pihaalueiden ja kevyen liikenteen väylien kehittäminen sekä vesihuoltolaitoksen kehittäminen.

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

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 1. Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2022
Liite 2. Vesilaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2022
Liite 3. Taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022–2024 (tekninen ja vesilaitos)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta
28.9.2021
_____________________________________________________________________
Oheismateriaali
Talousarvioehdotuksien vuodelle 2022 yhteenvedot tulosalueittain ja kustannuspaikoittain
Talousarvioehdotuksien vuodelle 2022 laajat versiot
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta
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47 § Investoinnit vuodelle 2022 ja vuosien 2022–2024 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 2022 isoimmat hankkeet ovat Marttilan ala-asteen remontin vaihe 2., Virastotalon saneerauksen jatkuminen ja alueiden kehittäminen. Lisäksi investoinneissa keskistytään kiinteistöjen kunnossapitoon ja kehittämiseen.

Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta esittää laaditun investointiehdotuksen vuodelle 2022 ja investointisuunnitelman
2022–2024 kunnanhallitukselle.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 4. Investointisuunnitelma vuosille 2022-2024
Liite 5. Investointien erittely vuosille 2022-2024

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta
28.9.2021
_____________________________________________________________________
48 § Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitysjärjestelmien vertailu hankintapäätös
Tekninen lautakunta hyväksyi 5.8.2021 39 § Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitysjärjestelmien vertailu tarjouspyynnön.
Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitysjärjestelmien vertailu tarjouspyyntö on julkaistu
kunnan kotisivuilla avoimella menettelyllä 6.8.2021. Lisäksi tarjouspyyntö laitettiin tiedoksi
kymmenelle mahdolliselle tarjoajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet tarjolla vapaasti kunnan
kotisivuilla. Kysymyksiä sai esittää 23.8.2021 klo 12.00 asti sähköpostilla ja niihin vastattiin
26.8.2021 klo 14.11 kunnan kotisivuilla. Määräaikaan 6.9.2021 klo 12.00 mennessä jätettiin
neljä tarjousta.
Tarjouksesta tarkistettiin tarjouspyynnön mukaisuus avaustilaisuudessa ja todettiin tarjouksen
urakkahinta sen jälkeen. Urakkatarjous alittaa varatun määrärahan.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää antaa urakan halvimman hyväksytyn tarjouksen antaneelle Ramboll CM Oy:lle kokonaishintaan 6 500 € (alv. 0 %) tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Lisä- ja muutostyöt sovitaan erikseen.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 6. Avauspöytäkirja
Oheismateriaali
Tarjoukset liitteineen
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: tarjoaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta
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49 § Talvikunnossapito kausiksi 2021–2022 ja 2022–2023 hankintapäätös
Tekninen toimisto on pyytänyt 16.9.2021 rajoitetulla menettelyllä tarjoukset kolmelta urakoitsijalta talvikunnossapidosta kausiksi 2021–2022 ja 2022–2023. Rajoitettua menettelyä käytettiin,
kun sopimuskauden arvo jää aiempien toteutumien perusteella alle kansallisen palvelujen hankintarajan 60 000 €.
Talvikunnossapidon suoritusvelvollisuuksiin kuuluu lumen auraus, sohjon poisto, liukkauden
torjunta hiekoittamalla tai karhentamalla, pinnan tasaus, polanteen poisto, vallien poisto liittymistä, näkemäesteinä olevien vallien madaltaminen, yleisten teiden liittymien vapaana pitäminen sekä lumen siirto kiinteistöllä tarjotuilla alueilla tarjouspyynnössä esitettyjen työselityskorttien mukaisesti. Lisäksi tarjoukseen kuuluu kaavateiden osalta tarvittavien aurausviittojen asentaminen ja poisto. Aurausviitat hankkii urakoitsija.
Tarjouspyynnössä aurausalueet kaava-alue on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Urakoitsija voi
tarjota haluamansa alueen tai alueet. Urakkamuotona on yksikköhintaurakka €/h ja hiekoitusmateriaalin hankkii Marttilan kunta, lisäksi maksetaan päivystyskorvaus. Mahdolliset kysymykset
tuli esittää 20.9.2021 klo 12:00 mennessä kirjallisesti, määräaikaan mennessä yhtään kysymystä ei saapunut. Tarjous tuli toimittaa 27.9.2021 klo 12.00 mennessä.
Urakkatarjoukset ovat nähtävillä teknisen lautakunnan kokouksessa.
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta valitsee kokouksessa esiteltävän tarjousten vertailun perusteella urakoitsijat talvikunnossapitoon kausiksi 2021–2022 ja 2022–2023.
Teknisen johtajan muutettu ehdotus:
Tarjoukset avattiin 28.9.2021 ja kirjattiin avauspöytäkirjaan. Määräaikaan mennessä oli jättänyt
tarjouksensa seuraavat urakoitsijat: Marttilan Kiinteistöhuolto Ky, O. Kylänpää Oy ja T:mi Jorma
Korpi. Avauspöytäkirja ja urakkatarjoukset ovat nähtävillä teknisen lautakunnan kokouksessa.
Tekninen lautakunta päättää antaa talvikunnossapidon kausiksi 2021–2022 ja 2022–2023
seuraaville urakoitsijoille:
- Osa-alue 1; Marttilan Kiinteistöhuolto Ky
- Osa-alue 2; O. Kylänpää Oy
- Osa-alue 3; T:mi Jorma Korpi

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.
Liitteet
Liite 7. Avauspöytäkirja (toimitetaan kokouksessa)
Oheismateriaali
Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjoukset (toimitetaan kokouksessa)
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: tarjoajat, kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta
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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 18–19/2021 merkitään teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei se siirrä tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖSLUETTELO
Päätöksen tekijä
VUOSI 2021
Tekninen johtaja Kirsi Halkola
18 § 4.8.2021 Yksityistieavustuksen korjaus
19 § 23.9.2021 Avauspöytäkirja: Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitysjärjestelmien
vertailu

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätökset ja liitteet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta
28.9.2021
_____________________________________________________________________
51 § Tiedoksiannot lautakunnalle
Marttilan kunnanhallitus
23.8.2021
154 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2021
158 § Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa valtuustokaudella 2021-2025
164 § Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan vaali valtuustokaudeksi 2021-2025
20.9.2021
169 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.7.2021
172 § Lausunto ympäristönsuojelumääräysten päivityksestä
176 § Asiakirjamaksut
177 § Sähköenergian hankinta
179 § Lisämääräraha vuoden 2021 investointeihin
180 § Kunnanhallituksen edustajat kunnan tilatyöryhmässä
182 § Teollisuustonttien ja Niittytien omakotitonttien hintojen vahvistaminen
185 § Meri-Marttilan myyntiin laittaminen
Kunnanvaltuusto
14.6.2021
32 § Osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.4.2021
33 § Investointien määrärahamuutosesitykset vuodelle 2021
34 § Vuoden 2020 tilinpäätös
35 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
36 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
16.8.2021
49 § Kunnanhallituksen vaali
58 § Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan jäsenten vaali valtuustokaudeksi 2021-2025
59 § Liedon ympäristöterveyslautakunnan jäsenten vaali valtuustokaudeksi 2021-2025
2.9.2021
74 § Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan vaali valtuustokaudeksi 2021-2025
Kosken Tl kunta / Ympäristönsuojelulautakunta
22.9.2021 Esityslista
Turun kaupunki / Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
11.8.2021 Pöytäkirja
15.9.2021 Pöytäkirja
Turun kaupunki / Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
19.8.2021 Pöytäkirja
23.9.2021 Esityslista
23.9.2021 Lisälista
Liedon kunta / Ympäristöterveyslautakunta
8.9.2021 Pöytäkirja
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Talousvesitutkimus 11.8., 17.8.2021
Viemäriverkostotutkimusseloste 9.6., 28.6, 14.7. ja 26.7.2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 30.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

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

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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52 § Keskusteluasiat
Tilannekatsaukset
- Martintalon myrskyvahinkokorjaus
- Vesitornin vesikatteen uusiminen urakan aikataulu
- Vesilaitoksen toiminta-alueen muutoksen voimaantulo 7.9.2021
- Prunkilan viemäröinti; toiminta-alueen ulkopuolinen runkolinja
Teknisen johtajan ehdotus:
Merkitään tilannekatsaukset lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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: 44, 46, 47, 51, 52
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 45, 48, 49, 50
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: 45, 50
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: 48, 49
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.
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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

Otteen 30.9.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

