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KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo, kunnanhallituksen huone/hybridikokous
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Jäsen
( x ) Sanna Hietalahti (etä)
( x ) Mikko Holopainen (etä)
( x ) Jarkko Kankare, pj
( x ) Sari Kullanmäki
(etä) 62 §
( x ) Aleksi Nikkanen, vpj
( ) Kirsi Salo-Ylitalo
( x ) Timo Häkkinen
61 §

Varajäsen
( ) Merja Tuominen
( ) Tapio Niskanen
( ) Martti Suominen
( ) Katri Laaksonen
( ) Heikki Soronen
( ) Anne Jurttila-Portaala
( ) Ari Linqvist

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu lähetettiin 10.12.2021.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 61 – 69 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aleksi Nikkanen ja Sanna Hietalahti.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 17.12.2021 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
17.12.2021 klo 9.00
Allekirjoitukset

Aleksi Nikkanen

Sanna Hietalahti.

Aika ja paikka
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Marttilan kunnan www-sivuilla 17.12.2021
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61 § Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 31.10.2021 tilanteessa
Teknisen lautakunnan talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.10.2021 ja vertaus vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan:
Tekn. ltk
TA 2021
TOT. 31.10.2021
Käyttö % ka=83,3%
Toimintatuotot
507 900
388 184,74 76,4
Toimintakulut
-1 095 150
-968 190,01 88,4
Toimintakate
-587 250
-580 005,27 98,8
Vuosikate
-587 250
-579 890,79 98,7
Tilikauden tulos
-713 450
-717 495,41 100,6
(huom. Martintalon vakuutuskorvauksen jo maksettu osa vielä huomioimatta, korvauksen huomioisen jälkeen tilikauden tulos 662 398,86 € ja 92,8 %)
Vesilaitos
TA 2021
TOT. 31.10.2021
Toimintatuotot
271 200
154 610,83
Toimintakulut
-246 470
-121 794,69
Toimintakate
24 730
32 816,14
Vuosikate
24 730
32 850,07
Tilikauden tulos
-31 620
-32 001,11
(huom. vesilaitoksen tuotot ja kulut jaksottaisia)

Käyttö % ka=83,3%
57,0
49,4
132,7
132,8
101,2

Yhteensä
TA 2021
TOT. 31.10.2021 Käyttö % ka=83,3% TOT. 31.10.2020
Toimintatuotot
779 100
542 795,57 69,7
644 077,73
Toimintakulut
-1 341 620
-1 089 984,70 81,2
-1 071 505,09
Toimintakate
-562 520
-547 189,13 97,3
-427 427,36
Vuosikate
-562 520
-547 040,72 97,3
-427 155,95
Tilikauden tulos
-745 070
-749 496,52 100,6
-593 638,88
(huom. Martintalon vakuutuskorvauksen jo maksettu osa vielä huomioimatta, korvauksen huomioisen jälkeen tilikauden tulos 694 399,97 € ja 93,2 %)
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
- Lämmitysratkaisusuunnitelma asuinrivitaloihin
- Urheilukentän perusparannus suunnittelu

Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon (khall 7.12.2021 245 §)
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue Rakennukset ja huoneistot:
- Vuokratuottojen jäädessä budjetoidusta useassa kohteessa (Riiheläntie 2B, kunnantalo ja
virastotalo 44 000 €) ja lämmityskulujen (aineet, tarvikkeet ja tavarat) ylittyessä (kunnantalo
ja virastotalo 16 000 €), tulosalueen ylitys kokonaisuudessaan noin 25 000 €.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tulosalue Liikenneväylät ja muut yleiset alueet:
- Aurauksien (rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapito) kulujen kolminkertaistuessa jo alkuvuodesta 2021, tulosalueen ylitys kokonaisuudessaan noin 3 000 €.
Teknisen lautakunnan toimintakate 31.10.2021 tilanteessa -580 005,27 € (TA 2021 -587 250 €),
mutta kun huomioidaan myrskyvahinkokorjauksen vakuutuskorvaukset ja vesilaitoksen loppuvuoden toimintatuotot, voidaan loppuvuoden tulevista kuluista huolimatta tulosalueiden ylitykset
kattaa teknisen lautakunnan budjetista.
INVESTOINNIT
Tervaskannonmäen vaihe 2, määräraha 50 000 €
- Kulut yhteensä vuonna 2021 arviolta noin 65 000 €, josta Niittytien osuus 37 000 € ja pääurakan vuoden 2021 laskutetut kulut 28 000 €.
Vanhustentalo 3 kattoremontti, määräraha 15 000 €
- Kulut yhteensä vuonna 2021 19 400 €, ylitys johtuu lisätyövoiman tarpeesta.
Liikennepuiston kehittäminen, määräraha 10 000 €
- Kulut yhteensä vuonna 2021 15 340 €, ylitys johtuu pääosin urakan aikana ilmenneistä lisätöistä.
Lisenssit, määräraha 55 000 €
- Kulut yhteensä vuonna 2021 noin 88 000 €, ylitys johtuu uusista ilmenneistä lisenssitarpeista.
Prunkilan siirtoviemäri, määräraha 100 000 €
- Kulut 23.11.2021 117 000 €, ylitys johtuu lähinnä urakan nopeammasta edistymisestä.
Urakka ja siihen liittyvät tavarahankinnat jatkuvat vielä loppuvuonna 2021.
Katujen asfaltointi, määräraha 10 000 €
- Kulut yhteensä vuonna 2021 24 000 €, johtuen tilatuista lisätöistä, kuten esim. Marttilantiellä hulevesiongelman korjaus, jonka oli aiheuttanut kunnan rakennuttama kevyen liikenteen väylä
Investointien ylitykset saadaan katettua investointien sisällä.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee talouden ja investointien toteutuman ajalta 1.1. - 31.10.2021 ja
määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon tiedoksi saaduksi.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Merk. 1 Timo Häkkinen saapui pykälän käsittelyn aikana klo 18.10
Liitteet
Liite 1. Teknisen lautakunnan toteutumaluvut 31.10.2021 tulosalueittain
Liite 2. Vesilaitoksen toteutumaluvut 31.10.2021
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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62 § Martintalon vesikatteen uusimisen tarjouspyynnön hyväksyminen
Martintalon myrskyvahinkokorjauksen olennaisena osana on vesikatteen uusiminen. Vahinkovakuutuskorvauksen myötä urakalla on olennaisena vaatimuksena työn toteuttaminen sääsuojassa. Vesikatteen uusimisurakan myötä tullaan tekemään sellaisia parannuksia, jotka eivät liity
tähän myrskyvahinkoon, mutta on järkevä toteuttaa samalla kertaa. Näin ollen on vakuutusyhtiön kanssa sovittu, että kunta maksaa remontista 10 % ja vakuutusyhtiö 90 %. Martintalolle on
investointivaraus 40 000 € vuodelle 2022, joka on tarkoitus käyttää näiden tasonparannusten
lisäksi automaation ja ilmanvaihdon parantamiseen.
Urakkaan kuuluu Marttilan kunnan omistaman urheiluhallin konesaumakaton uusiminen alusrakenteineen ja liittyvine töineen. Purkurajana on ruodelaudoituksen yläpinta sisältäen kuitenkin
200 jm lahovaurioituneen ruodelaudoituksen uusimista sekä tarvittavilta osin vanhan ruodelaudoituksen kiinnityksen parantaminen. Urakan on oltava kaikilta osin valmis ja hyväksytysti
vastaanotettu viimeistään 31.7.2022 mennessä, välitavoitteena rakennushankkeen aloitus ja
alushuovan asennus.
Tarjouspyyntöasiakirjojen ehdot ja vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (halvin hinta). Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät tarjouspyynnön, tarjouslomakkeen (sis. yksikköhintaluettelon), urakkaohjelman, työselostuksen, vesikatepiirustuksen, rakenneleikkaukset ja turvallisuusasiakirjan.
Tarjouksien ja tarjoajien kelpoisuus ja vähimmäisvaatimukset:
- Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset
- Työhön asetettavan vastaavan työnjohtajan kokemus ja tarjoajan referenssit
- Hinnoiteltu tarjouslomake ja yksikköhintaluettelo
- Liikevaihtovaatimus
- Työturvallinen toteutustapa ja esitys käytettävästä sääsuojasta sekä tämän pystytystavasta
- Tutustuminen kohteeseen
Marttilan kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää toimialallaan urakoista sekä suunnittelijoiden valinnasta ja suunnitelmien hyväksymisestä kunnanhallituksen
vuosittain vahvistamaan euromäärään asti. Teknisen lautakunnan hankintaraja on vuonna 2022
urakkasopimusten osalta 150.000 € sekä suunnittelusopimusten ja tavarahankintojen osalta
60.000 €.
Hankinnan ennakoitu arvo ylittää teknisen lautakunnan hankintarajan ja kansallisen kynnysarvon, mutta alittaa EU-kynnysarvon. Suunnitelmat hyväksyy ja hankinnasta päätetään kunnanhallituksessa. Hankinta ilmoitetaan avoimella menettelyllä kansallisena hankintana HILMA:ssa.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Martintalon vesikatteen uusiminen -urakan tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymistä ja teknisen johtajan valtuuttamista tekemään hankintailmoitukseen liittyvät tehtävät.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Merk. 2 Sari Kullanmäki saapui pykälän käsittelyn aikana klo 18.25

Liitteet
Liite 3. Tarjouspyyntö Martintalon vesikaton uusiminen
Liite 4. Työselostus Martintalon vesikaton uusiminen
Oheismateriaali
Muut tarjouspyyntöasiakirjat
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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63 § Härkätien kiinteistöjen vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen
Sitowise Oy on laatinut suunnitelmat liittyen vesilaitoksen toiminta-alueella ja taajama-alueella ja
täten liittymisvelvollisuuden piirissä olevien kiinteistöjen osalta. Näillä muutamalla Härkätien
kiinteistöllä ei ole tällä hetkellä liittymismahdollisuutta viemäriverkostoon ja vesijohtoverkostoon
liittyminenkin olisi osaan kiinteistöistä hankala toteuttaa. Liittymisvelvollisuus koskee sikäli myös
vesihuoltolaitosta, että ko. alueella liittymismahdollisuus on tarjottava.
Suunnitelmat sisältävät yleiskartan, asemapiirustukset, pituusleikkaukset, paalukohtaiset poikkileikkaukset sekä hankekohtaiset laatuvaatimukset, kaivokortit, liikenteenohjaussuunnitelman,
kiinteistöpumppaamon suunnitelman ja kustannusarvion.
Suunnittelua varten teetätettiin mittaukset sekä painokairaukset. Suunnittelun arvioitiin myös
tunkkaamalla tai poraamalla toteuttamisen mahdollisuudet, mutta esim. kalliopinnan korkeuden
vuoksi toteutus on järkevin tehdä auki kaivamalla. Auki kaivamalla toteuttaminen aiheuttaa
enemmän häiriöitä liikenteelle, joten urakan kestoon ja liikenneturvallisuuteen on kiinnitettävä
erityishuomiota.
Marttilan kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää toimialallaan urakoista sekä suunnittelijoiden valinnasta ja suunnitelmien hyväksymisestä kunnanhallituksen
vuosittain vahvistamaan euromäärään asti. Teknisen lautakunnan hankintaraja on vuonna 2022
urakkasopimusten osalta 150.000 € sekä suunnittelusopimusten ja tavarahankintojen osalta
60.000 €.
Hankeen ennakoitu arvo alittaa teknisen lautakunnan hankintarajan ja kansallisen kynnysarvon,
joten toteutus on pienhankinta. Vesihuoltolaitoksen saneeraukseen on investointivaraus 40 000
€ vuodelle 2022. Riippuen saatavista tarjouksista ja vuoden muista investoinneista 40 000 €
määräraha voi keskimääräisen vuoden investointeihin käytettyjen määrärahojen puitteissa riittää myös tämän hankkeen toteuttamiseen ilman lisämäärärahatarvetta.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy Härkätien kiinteistöjen vesihuoltosuunnitelman, sen kustannusarvion ja valtuuttaa teknisen johtajan valmistelemaan hankkeen tarjouspyyntöasiakirjat ja toteutusaikataulun.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet
Liite 5. Härkätien kiinteistöjen vesihuoltosuunnitelman asemapiirustus
Liite 6. Härkätien kiinteistöjen vesihuoltosuunnitelman hankekohtaiset laatuvaatimukset
Oheismateriaali
Muut suunnitelma-asiakirjat
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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64 § Tervaskannonmäen vaiheen 2. ja Niittytien option taloudellinen loppuselvitys
Tervaskannonmäen kunnallistekniikan suunnittelija (vaihe 1. ja 2.) on valittu teknisessä lautakunnassa 24.9.2012 38 §, suunnitelmat hyväksyttiin (vaiheen 1. osalta) 12.6.2013 24 §, vahvistettiin 12.12.2013 35 § ja kunnanhallitus valitsi urakoitsijan 8.8.2013 200 §. Tervaskannonmäen
suunnitelmat päivitettiin teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä 18.1.2019 1 § (ajantasaisuus,
kustannusarvio, valaistus, tarjouspyyntöasiakirjat) vaiheen 2. osalta ja vaiheen 2. suunnitelmat
hyväksyttiin 17.4.2019 19 §, kunnanhallitus hyväksyi vaiheen 2. päivitetyt suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat ja Niittytien optiolle 25.4.2019 84 §, kunnanhallitus valitsi urakoitsijan vaiheelle 2. ja Niittytien optiolle 24.6.2019 128 § ja tekninen lautakunta valitsi 14.8.2019 40 § urakan valvojan.

Tervaskannonmäen vaiheen 2. aloituskokous pidettiin 9.9.2019. Loppuvuosi 2019 kuitenkin
kului urakoitsijalta Marttilan kunnan vesihuoltolaitoksen isoa vesivuotoa etsiessä ja lopulta korjatessa, joten yhteisesti sovittiin urakan aloituksen siirtämisestä. Urakka päästiin aloittamaan
21.1.2020.
Urakan aikana pidettiin seitsemän työmaakokousta noin kuukauden välein. Maaliskuussa todettiin isompi muutossuunnittelun tarve liittyen hulevesien johtamiseen alueen itäpuolella. Suunnittelu ja silloinen koronaepidemiatilanne aiheutti hieman viivästystä työmaalla ja työt valmistuivat
30.7.2020. Tervaskannonmäen vaiheen 2. vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys
pidettiin 17.12.2020. Vastaanottotarkastukseen mennessä oli käsitelty urakan tähän vaiheeseen
kuuluneet lisät- ja muutostyötarjoukset ja kokouksessa todettiin niiden kokonaistilanne ja laskutus.
Lisä- ja muutostyöt sisälsivät urakkarajan korjauksen 15 m, työmaa-aikaisen kuivatusojan teon,
Tervaskannontien vesijohdon putkikoon muutoksen, Tervaskannontien hulevesilinjauksen muutoksen ja suunnitelmamuutoksesta aiheutuneet työmaan viivästykset, ylimääräistä puunkaatoa
siltä osin kuin valmiiksi kaadettu linjaus oli sivussa toteutuneesta, hyvitystä suunnitelmaa vähemmästä louhimistarpeesta sekä yleiskustannuslisää niiden töiden tai tarvikkeiden osalta, joihin sitä voitiin esittää.
194.425,00 €
50.148,27 €
244.573,27 €
4.891,47 €

Urakkahinta (alv. 0 %)
Lisä- ja muutostyöt
Urakkasumma
Takuuajan vakuus (2 % urakkasummasta)

Niittytien option aloituskokous pidettiin 8.2.2021, todettiin töiden alkavan viikolla 7 ja käytiin läpi
suunnitelmamuutokset ja pyydettiin näihin liittyen urakoitsijalta lisä- ja muutostyötarjoukset.
Niittytien option vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidettiin 18.11.2021. Vastaanottotarkastukseen mennessä oli käsitelty urakan tähän vaiheeseen kuuluneet lisät- ja muutostyötarjoukset ja kokouksessa todettiin niiden kokonaistilanne ja laskutus.
Lisä- ja muutostyöt sisälsivät urakka-alueella sijainneen viemärin korjauksen, muuttuneen tien
linjauksen ja siitä johtuneet suunniteltua pidemmät hulevesi, salaoja- ja vesijohdot sekä muuttuneet kaivot, vesijohdon liitoksen suunnitelmasta eronneesta sijainnista johtuneet kulut, ylimää-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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räistä viemärin eristystä, parin vanhan viemärikaivon korjaukset ja urakkaan kuulumaton kaapelioja.
23.600,00 €
6.700,15 €
30.300,15 €
606,00 €

Niittytien option urakkahinta (alv. 0 %)
Lisä- ja muutostyöt
Urakkasumma
Takuuajan vakuus (2 % urakkasummasta)

Kokonaisuudessaan Tervaskannonmäen vaiheen 2. ja Niittytien option suunnitelmien päivityksen kustannus oli 4 948 € ja Tervaskannon vaiheen 2. ja Niittytien option työnaikaista lisäsuunnittelun kustannukset yhteensä 8 935 €.
Koko urakan kilpailutuksen asiantuntijatyön kustannus oli 2 414 €. Urakan valvontaan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kului urakan aikataulun venymisen vuoksi, kustannus yhteensä
29 010 €.
Koko urakan ulkopuolisiin erillishankintojen kustannukset yhteensä 7 943 €, näihin kuului mm.
sähköliittymä, pumppaamon hälytysyksikkö, katuvalokeskus ja suunnitelmakopiot.

Tervaskannon vaihe 2. urakkahinta lisätöineen
Niittytien option urakkahinta lisätöineen
Suunnitelmat lisätöineen
Kilpailutuksen asiantuntijatyöt, urakan valvonta
ja turvalliskoordinaattori
Erillishankinnat
Yhteensä

Toteutunut
Kustannusarvio
244.573,27 €
493.032 €
30.300,15 €
77.271 €
13.883,90 €
11.094 €
31.424,10 €
38.832 €
7 943,51 €
328.124,93 €

620.229 €

Investointimäärärahaa oli 200 000 € vuodelle 2019 ja 200 000 € vuodelle 2020 eli yhteensä
400 000 €. Investointimäärärahat arvioitiin suunnitelmien päivityksen yhteydessä tehdyn kustannusarvion avulla ottaen huomioon paikallisen kustannustason sekä oman työn osuuden. Aikataulun venymisen vuoksi anottiin määrärahan siirto 50 000 € vuodelle 2021.
11 370,10 €
251 340,73 €
65 421,41 €
328.132,24 €

Toteutuma vuonna 2019
Toteutuma vuonna 2020
Toteutuma vuonna 2021
Yhteensä

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta toteaa taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi saaduksi ja välittää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta
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Liitteet
Liite 7. Tervaskannonmäen vaiheen 2. vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys
Liite 8. Niittytien option vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys

Oheismateriaali
Kulutaulukko
Kokouspöytäkirjat
Tiiveysmittauspöytäkirjat
Lisä- ja muutostyöt
Valvontaraportit
Tervaskannonmäen vaiheen 2. töiden eteneminen
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

08/2021
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Tekninen lautakunta
16.12.2021
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65 § Teknisen johtajan päätösluettelo
Päätösehdotus:
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuilla ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Teknisen johtajan päätöspöytäkirjan pykälät 21-23/2021 merkitään teknisen lautakunnan tietoon
saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei se siirrä tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖSLUETTELO
Päätöksen tekijä
VUOSI 2021
Tekninen johtaja Kirsi Halkola
21 § 21.10.2021
Viemärin runkolinja toiminta-alueen ulkopuolella Prunkilassa
22 § 22.10.2021
Hylätyn ajoneuvon siirtopäätös
23 § 5.11.2021
Prunkilan alueen viemäröinti, lisätyöt suuntaporaus

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätökset ja liitteet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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66 § Rakennustarkastajan päätösluettelo
Päätösehdotus:
Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuilla ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjan pykälät 5/2021 merkitään teknisen lautakunnan tietoon
saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei se siirrä tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖSLUETTELO
Päätöksen tekijä
VUOSI 2021
Rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen
5 § 28.10.2021
Marttilan Virastotalon rappukäytävän ulko-ovi

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätökset ja liitteet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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67 § Tiedoksiannot lautakunnalle
Kunnanhallitus
21.10.2021
199 § Henkilöstön sairauspoissaolotilasto ajalta 1.1.-30.6.2021
208 § Vuoden 2022 talousarvion valmistelu
4.11.2021
214 § Kunnan peltolohkojen vuokraaminen
216 § Vesi- ja viemärilaitoksen taksat 1.1.2022 alkaen
218 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.9.2021
15.11.2021
228 § Teknisen lautakunnan hankintarajat vuonna 2022
229 § Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulu kevätkaudella 2022
7.12.2021
237 § Keskustan valtuustoaloite Ollilan liikenneturvallisuuden parantamisesta
238 § Perussuomalaisten valtuustoaloite linja-autopysäkin sadekatoksesta Härkätien varteen
Lammiontien kohdalle
240 § Talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.10.2021
245 § Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon
249 § Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
250 § Auranmaan maankaatopaikan maisemointi ja ympäristöluvan rauettaminen
251 § Lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi ja
siihen liittyviksi laeiksi
252 § Koulun, Martintalon ja kirjastoalueen liikennesuunnitelmat
254 § Riiheläntie 2 B vuokratalon huoneistojen vuokraaminen
255 § Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024
Kunnanvaltuusto
15.11.2021
95 § Luottamushenkilövalinnat
98 § Vesi- ja viemärilaitoksen taksat 1.1.2022 alkaen
99 § Osavuosiraportti ajalta 1.1.-31.8.2021
Kosken Tl kunta / Ympäristönsuojelulautakunta
3.11.2021 Pöytäkirja
41 § Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.7.-30.9.2021 liitteineen
42 § Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen, Aura, Koski Tl, Marttila ja Pöytyä liitteineen
8.12.2021 Pöytäkirja
Turun kaupunki / Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
21.10.2021 Pöytäkirja
18.11.2021 Pöytäkirja
58 § Jätetaksa Lounais-Suomessa 1.1.2022 alkaen
Turun kaupunki / Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
24.11.2021 Pöytäkirja
Liedon kunta / Ympäristöterveyslautakunta
27.10.2021 Pöytäkirja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Talousvesitutkimus 3.11.2021
Viemäriverkostotutkimusseloste 6.10. ja 18.10.

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

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta
16.12.2021
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68 § Keskusteluasiat
- Martintalon ilmanvaihto
- Seuraava teknisen lautakunnan kokous alustavasti tammikuun lopulla

Teknisen johtajan ehdotus:
Merkitään keskusteluasiat lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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69 § MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät: 61 – 64, 67, 68
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 65, 66
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: 65, 66
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Tekninen lautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai - keskiviikko klo 9.00–15.00, torstai klo 9.00–
17.00 ja perjantai klo 9.00–14.00

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä
ilmi vaatimus perusteineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

3. Hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Tekninen lautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai - keskiviikko klo 9.00–15.00, torstai klo 9.00–
17.00 ja perjantai klo 9.00–14.00

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2021 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 17.12.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

