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Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 31.8.2021 tilanteessa
Vesi- ja viemärilaitoksen taksan tarkistaminen
Prunkilan viemäröinnin valvontatarjouksen hyväksyminen
Teknisen johtajan päätöspöytäkirjat
Tiedoksiannot lautakunnalle
Keskusteluasiat
Muutoksenhakuohjeet

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 15.10.2021.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Jarkko Kankare
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KOKOUSAIKA

Torstai 14.10.2021 klo 18.00 – 19.38

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo, kunnanhallituksen huone/hybridikokous

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

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

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

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu lähetettiin 8.10.2021.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 54 – 60 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Kullanmäki ja Sanna Hietalahti.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 15.10.2021 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
15.10.2021 klo 15.30
Allekirjoitukset

Sari Kullanmäki

Sanna Hietalahti

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Marttilan kunnan www-sivuilla 15.10.2021
Virka-asema

Allekirjoitus

Tekninen johtaja

Kirsi Halkola
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54 § Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 31.8.2021 tilanteessa
Teknisen lautakunnan talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.8.2021 ja vertaus vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan:
Tekn. ltk
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos

TA 2021
TOT. 31.8.2021 Käyttö % ka=66,7%
507 900
302 548,44 59,6
-1 095 150
-658 698,14 60,1
-587 250
-356 149,70 60,6
-587 250
-356 035,22 60,6
-713 450
-445 544,65 62,4

Vesilaitos
TA 2021
TOT. 31.8.2021
Toimintatuotot
271 200
150 233,12
Toimintakulut
-246 470
-100 992,40
Toimintakate
24 730
49 240,72
Vuosikate
24 730
49 275,12
Tilikauden tulos
-31 620
-2 387,36
(huom. vesilaitoksen tuotot ja kulut jaksottaisia)
Yhteensä
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos

Käyttö % ka=66,67%
55,4
41,0
199,1
199,3
7,6

TA 2021
TOT. 31.8.2021 Käyttö % ka=66,7%
779 100
452 781,56 58,1
-1 341 620
-759 690,54 56,6
-562 520
-306 908,98 54,6
-562 520
-306 760,10 54,5
-745 070
-447 932,01 60,1

TOT. 31.8.2020
403 708,48
-679 518,31
-275 809,83
-275 649,18
-408 635,03

Tärkeimmät toteutuneet tai edenneet investoinnit
- Palvelukeskuksen käytettävyysselvitys; toimintaympäristön muutos- ja kehitystarpeet
- Virastotalolla kellaritilan kuivatusjärjestelmät, esteettömyyden parantaminen apteekki ja terveysasema sekä terveysasemalla korjauksia ja ilmanvaihdon parantamista
- Marttilan koululla iv-moottorien uusinta, automaatiojärjestelmä ja ulkomaalaus
- Liikennepuiston kehittäminen
- Prunkilan alueen liittymien toteutus

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee talouden ja investointien toteutuman ajalta 1.1. - 31.8.2021 tiedoksi saaduksi.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Liitteet
Liite 1. Teknisen lautakunnan toteumaraportti 31.8.2021
Liite 2. Teknisen lautakunnan toteutumaluvut 31.8.2021 tulosalueittain
Liite 3. Vesilaitoksen toteutumaluvut 31.8.2021
Liite 4. Investointien toteutuma 31.8.2021
Oheismateriaali
Teknisen lautakunnan toteutumaluvut 31.8.2020 tulosalueittain
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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55 § Vesi- ja viemärilaitoksen taksan tarkistaminen
Kunnanvaltuusto vahvisti kokouksessaan 16.11.2020 § 47 vesi- ja viemärilaitoksen taksan tarkistamisen 1.2.2021 alkaen. Viemärilaitoksen käyttömaksua korotettiin 3 prosentilla edellisestä
vuodesta.
Vesilaitoksen taseyksikön 2020 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 tiedossa olevista investoinneista, jotka kohdistuvat viemärilaitokseen (Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 18 §). Poistojen määrä on vuoden 2021 talousarviossa pienentynyt, mutta siinä ei ole vielä huomioitu käynnissä olevaa liittymien rakentamisurakan tulevia poistoja. Rakentamisurakan kautta saadaan lisää liittyjiä ja se on
otettu huomioon tarkastelussa. Kokonaisuudessaan vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2022 on
ylijäämäinen, ylijäämällä kuitenkin katetaan kunnalta saatua lainaa (220 000 €), joka otettiin
vesilaitoksen maksuvalmiuden turvaamiseksi (khall 15.2.2021).
Oheismateriaalina lähikuntien käyttö- ja perusmaksuvertailu.
Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 18 §
Maksujen yleiset perusteet
Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. (22.8.2014/681)
Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä.
Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden
määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että viemärilaitoksen taksaan tehdään 1.1.2022 lukien käyttömaksuun 3 %:n korotus seuraavasti:
Käyttömaksut €/m3
1.1.2017
1.1.2018
1,99
2,05

1.2.2019
2,11

1.2.2020
2,17

1.2.2021
2,24

1.1.2021
2,31

➔ Keskiarvo omakotitalon 150 m3 vuosikulutuksella korotus 10,5 €/vuosi
Teknisen johtajan muutettu ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että viemärilaitoksen taksaan tehdään 1.1.2022 lukien käyttömaksuun 3 %:n korotus seuraavasti:
Käyttömaksut €/m3
1.1.2017
1.1.2018
1,99
2,05

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

1.2.2019
2,11

1.2.2020
2,17

1.2.2021
2,24

1.1.2021
2,31

Otteen 15.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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➔ Keskiarvo omakotitalon 150 m3 vuosikulutuksella korotus 10,5 €/vuosi
Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
vesilaskutuksessa otettaisiin käyttöön hyvitysraja eli hyvityksen siirto seuraavalle laskulle, kun
hyvitys on alle 200 €.

Päätös:
Päätettiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet
Liite 5. Vesilaitoksen taksan päivitysluonnos (muutokset näkyvissä)
Oheismateriaali
Marttilan kunnan vesilaitoksen taseyksikkö 2020
Vesilaitoksien taksavertailu
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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56 § Prunkilan viemäröinnin valvontatarjouksen hyväksyminen
Prunkilan alueen viemäröintiin liittyvät valvonta- ja turvallisuuskoordinaattorintehtävät on teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä 11.11.2020 § 26 ulkoistettu FCG Suunnittelu ja Tekniikka
Oy:lle, päävastuullisena projektipäällikkönä toimii ins. Valtteri Suominen. Tehtäviin on kuulunut
ennen urakan aloitusta ja urakan käynnistämisvaiheessa mm. sijoituslupiin liittyvät maanomistajaneuvottelut, lupien hankinta ja asiakirjojen laatiminen, rakennusurakan kilpailuttamisessa
avustaminen, työmaan valvontaa ja turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä, tähän mennessä on
laskutettu 8628,72 € (alv. 0 %).
Urakka on nyt siirtynyt toteutusvaiheeseen ja ulkopuolisen valvojan/turvallisuuskoordinaattorin
tehtävät säilyvät pääosin samoina, mutta painottuen enemmän työmaalle ja liittyjien kanssa
käytävään yhteydenpitoon. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on jättänyt tähän liittyen tarjouksen
kattohinnalla, joka on työmääräarvion perusteella riittävä urakan loppuajalle, mikäli urakkavaihe
1.:teen ei tule merkittävästi uusia liittyjiä tai tarvita jostain erityisestä syystä lisätyöpanosta.
Ulkopuolinen työpanos on edelleen tarpeen varmistamaan riittävät ajalliset- ja osaamisresurssit
Prunkilan viemäröintiurakan laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää jatkaa ulkopuolisen valvojan/turvallisuuskoordinaattorin sopimusta
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n kanssa kattohintaan 15 000 € (alv. 0 %) tarjouksen mukaisesti.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet
Liite 6. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy: tarjous
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: tarjoaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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57 § Teknisen johtajan päätösluettelo
Päätösehdotus:
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuilla ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Teknisen johtajan päätöspöytäkirjan pykälät 20/2021 merkitään teknisen lautakunnan tietoon
saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei se siirrä tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖSLUETTELO
Päätöksen tekijä
VUOSI 2021
Tekninen johtaja Kirsi Halkola
20 § 28.9.2021 Avauspöytäkirja: Talvikunnossapito

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätökset ja liitteet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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58 § Tiedoksiannot lautakunnalle
Kunnanvaltuusto
30.9.2021
84 § Lisämääräraha vuoden 2021 investointeihin
86 § Teollisuustonttien ja Niittytien omakotitonttien hintojen vahvistaminen
88 § Meri-Marttilan myyntiin laittaminen
Kosken Tl kunta / Ympäristönsuojelulautakunta
22.9.2021
32 § Ympäristönsuojelun talousarvioesitys vuodelle 2022 liitteineen
VIEKAS-hankkeen torjuntatoimet -tiedoksianto liitteineen
Turun kaupunki / Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
30.9.2021 Pöytäkirja
79 § Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien
2023-2025 taloussuunnitelmaehdotus
Liedon kunta / Ympäristöterveyslautakunta
8.9.2021 Pöytäkirja
35 § Talousarvio 2022 ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelma
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Viemäriverkostotutkimusseloste 11.8., 23.8., 8.9. ja 20.9.2021

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

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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59 § Keskusteluasiat
Tilannekatsaukset
- Martintalon myrskyvahinkokorjaus

Teknisen johtajan ehdotus:
Merkitään tilannekatsaukset lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 15.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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60 § MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät: 54, 58, 59
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 56, 57
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: 57
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: 56
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 15.10.2021 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
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 15.10.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

