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KOKOUSAIKA

Torstai 3.2.2022 klo 18.00 – 19.39

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo, kunnanhallituksen huone/hybridikokous

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

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

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

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu lähetettiin 28.1.2022.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 1 – 15 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Häkkinen ja Merja Tuominen
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 4.2.2022 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
4.2.2022 klo 9.00
Allekirjoitukset

Timo Häkkinen

Merja Tuominen

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Marttilan kunnan www-sivuilla 4.2.2022
Virka-asema

Allekirjoitus

Tekninen johtaja

Kirsi Halkola
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1§

Teknisen lautakunnan kokoukset ja kokouskutsut vuonna 2022

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 kokoukset sovittiin 28.9.2021 45 § kokoukset pidetään tarvittaessa torstaisin klo 18.00 alkaen pääsääntöisesti läsnäolokokouksina kunnantalolla, jonka lisäksi mahdollistetaan etäosallistuminen hybridimallilla ja kokouskutsut lähetetään sähköisesti (SharePoint)
vähintään viisi päivää (kaikki viikon päivät mukaan luettuna) ennen kokousta.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että
- kokoukset pidetään vuonna 2022 tarvittaessa torstaisin klo 18.00 alkaen pääsääntöisesti
läsnäolokokouksina kunnantalolla, jonka lisäksi mahdollistetaan etäosallistuminen hybridimallilla
- kokouskutsut lähetetään sähköisesti (SharePoint) vähintään viisi päivää (kaikki viikon päivät
mukaan luettuna) ennen kokousta.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.2.2022 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 2022

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
- viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 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 ja lisäksi viranhaltijapäätöksistä tiedotetaan
lautakunnan puheenjohtajalle sähköpostitse.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.2.2022 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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3§

Vuoden 2022 käyttösuunnitelman ja laskujen hyväksyminen vuonna 2022

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 20.12.2021 113 § talousarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023–2024. Kunnanhallitus on hyväksynyt 17.1.2022 2 § Vuoden 2022 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. Hyväksyttyyn talousarvioon nähden poikkeavasta kehityksestä on raportoitava välittömästi kunnanhallitukselle ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin,
jotta voidaan pysyä talousarvion puitteissa.
Lautakunnat antavat osavuosiraportit mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen 30.4. ja 31.8. tilanteessa. Raportissa on kuvattava alkuvuoden kehitystä sekä tehtävä arvio koko vuoden tilanteesta. Osavuosikatsaukset käsitellään kunnanhallituksessa, tarkastuslautakunnassa ja kunnanvaltuustossa.
Hallintosäännön 27 §:n mukaan tositteet ja laskut hyväksyy toimistopäällikkö, ellei toimielin ole
antanut tehtävää muulle viranhaltijalle.

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 2022. Investointien etenemistä seurataan käyttösuunnitelman seurannan yhteydessä.
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 mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.2.2022 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Liite 1. Käyttösuunnitelmaehdotus vuodelle 2022 ulkoiset
Liite 2. Käyttösuunnitelmaehdotus vuodelle 2022 sisäiset
Liite 3. Investointiaikataulusuunnitelma vuodelle 2022
Oheismateriaali
Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kirjanpitäjä, laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.2.2022 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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4§

Teknisen lautakunnan hankintarajat vuonna 2022

Kunnanhallitus vahvisti 15.11.2021 228 § teknisen lautakunnan hankintarajaksi vuonna 2022
urakkasopimusten osalta 150.000 € sekä suunnittelusopimusten ja tavarahankintojen 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 mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.2.2022 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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5§

Viranhaltijoiden suorittamien hankintojen euromäärien vahvistaminen vuodeksi
2022

Kunnanhallitus on 15.11.2021 227 § vahvistanut tekniselle johtajalle oikeuden päättää hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 20.000 €.
Lautakunnat päättävät vuosittain muiden hankintoja tekevien viranhaltijoiden hankintarajat.
Teknisessä toimessa on perusteltua, että myös rakennustarkastaja voisi osaltaan tehdä hankintoja. Tekninen lautakunta on 17.2.2021 6 § vahvistanut rakennustarkastajalle oikeuden päättää
hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 6.000 €.

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 mukaisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.2.2022 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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6§

Martintalon vesikatteen uusiminen hankintapäätös

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.
Kunnanhallitus hyväksyi 20.12.2021 264 § teknisen lautakunnan esityksestä (16.12.2021 62 §)
Martintalon vesikatteen uusiminen -urakan tarjouspyyntöasiakirjojat ja valtuutti teknisen johtajan
tekemään hankintailmoitukseen liittyvät tehtävät. Hankinnan ennakoitu arvo ylittää teknisen lautakunnan hankintarajan ja kansallisen kynnysarvon, mutta alittaa EU-kynnysarvon. Suunnitelmat hyväksyy ja hankinnasta päätetään kunnanhallituksessa.
Martintalon vesikatteen uusimisen tarjouspyyntö on julkaistu HILMA:ssa ja kunnan kotisivuilla
avoimella menettelyllä 5.1.2022. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet tarjolla vapaasti kunnan
kotisivuilla. Kysymyksiä sai esittää 12.1.2022 klo 12.00 asti sähköpostilla ja niihin vastattiin
12.1.2022 klo 16.00 mennessä HILMA:ssa tarjouksen korjausilmoituksella ja liitteiden lisäämisellä ja samat tiedot annettiin myös kunnan kotisivuilla samanaikaisesti.
Määräaikaan mennessä jätettiin 8 (kahdeksan) tarjousta. Tarjouksista tarkistettiin tarjouspyynnön mukaisuus avaustilaisuudessa. Muutamassa tarjouksessa ilmoitetuissa tiedoissa oli täsmennettävää (ei tarjousta parantavia tietoja eikä kyseisiä tietoja käytetä tarjouksien vertailuun).
Täsmennyspyynnöt lähetettiin sähköpostilla 28.1.2022 klo 12.30 ja täsmennyksille annetaan
aikaa 1.2.2022 klo 9.00 asti. Hintavertailu tehdään täsmennyksen määräajan jälkeen.

Teknisen johtajan ehdotus:
Työryhmän päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Teknisen johtajan muutettu ehdotus:
Tarjoukset avattiin 28.1.2022 ja kirjattiin avauspöytäkirjaan. Tarjouksiin pyydettiin täsmennyksiä
ja ne käsiteltiin 1.2.2022. Täsmennyksien käsittelyn jälkeen työryhmä teki tarjouksien hintavertailun kuuden hintavertailuun hyväksytyn tarjouksen kesken. Täsmennyksien käsittelyn ja hintavertailun pöytäkirja, urakkatarjoukset ja täsmennykset ovat nähtävillä teknisen lautakunnan kokouksessa.
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että urakka annetaan työryhmän esityksen mukaisesti halvimman hyväksytyn tarjouksen antaneelle Pelti-Saari Oy:lle.

Päätös:
Päätettiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.2.2022 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Liitteet
Liite 4. Tarjousten avauspöytäkirja
Liite 5. Täsmennyksien käsittelyn ja hintavertailun pöytäkirja (annetaan kokouksessa)
Oheismateriaali
Tarjoukset
Täsmennykset (annetaan kokouksessa)
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
Tiedoksi: kunnanhallitus, tarjoajat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 4.2.2022 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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7§

Alueiden kunnossapidon koneiden investointi hankintapäätös

Vuodelle 2022 on varattu 45 000 € isomman toimintaan paremmin soveltuvan traktorin hankintaan nykyisen pientraktorin lisäksi. Teknisessä toimessa on valmisteltu alueiden kunnossapidon
koneiden investointihankintaa siitä lähtökohdasta, että määräraha tulee käytetyksi parhaiten
hankkimalla traktori käytettynä. Vertailuun valittiin kolme toimintaan soveltuvaa traktoria, joista
työryhmä teki lautakunnalle ehdotuksensa.
Marttilan kunnan teknisen toimen erikseen valittu työryhmä, johon kuului rakennustarkastaja
Jarkko Vihtonen, kiinteistönhoitajat Petteri Hakala ja Raimo Kirjonen sekä teknisen lautakunnan
puheenjohtaja Jarkko Kankare.
Työryhmä kävi ensin läpi teknisen toimen kaluston nykytilanteen ja tarpeet ja totesi, että kalusto
on tämänhetkiseen tarpeeseen nähden alimitoitettu. Nykytilanteessa nykyinen traktori on suurimman osan ajasta ulkoilu- ja liikunta-alueiden kunnostuksessa ja huollossa mukana liikuntapaikkojen hoitajan käyttämänä, jolloin kunnan kiinteistöhuollolla ei ole etukuormaajalla varustettua traktoria käytettävissä tänä aikana. Kunnan kiinteistönhoitajien monipuolisen toimenkuvan
johdosta tulisi hankittava traktori palvelemaan mm. seuraavissa töissä
- apuna pihojen hiekoituksissa ja aurauksissa (kiireapuna mm. kirjasto ja palvelukeskus)
- kunnostustöissä mm. Palaisten uimarannalla, liikuntapaikoilla ja pururadalla, mihin ei nykyisellä kalustolla ole turvallista mennä kuorman kanssa, eikä nykyisen kaluston nostokapasiteetti ole riittävä
- tulevien kuormien purkamisessa ja muissa siirroissa traktorissa käytettävien trukkipiikkien
avulla
- hiekan ja mullan ajossa sekä alueiden kunnostuksessa
- kunnan omistaman aggregaatin siirto aina tarvitsemaan kohteeseen
- tarvittaviin nostotöihin mm. kunnan omille kiinteistönhoitajille vesikattoremontteja tehdessä
- nykyinen kunnan kalusto ei riitä kunnolla pyörittämään kunnan käytössä olevaa haketinta.
Työryhmän kesken käytiin eri traktorivaihtoehtoja läpi ja yhdessä työryhmä esittää valittavaksi
Valtra A93H+ÅLÖ36 perustuen käytettävän kaluston sopivuuteen kunnan alueiden ja kiinteistöjen töissä sekä hintaan ja nykyisiin käyttötunteihin. Esitettävällä traktorilla on riittävästi käyttötunteja edessä ja tulee riittämään kunnan käytössä monia vuosia eteenpäin.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että hankinta toteutetaan työryhmän esityksen mukaisesti.
Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
Liitteet
Liite 6. Traktorien vertailutaulukko
Oheismateriaali
Traktorien tekniset tiedot
Lisätietojen antaja: rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen p. 044 744 9520
Tiedoksi: kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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8§

Marttilan koulun sisäremontti vaihe 2. tarjouspyynnön hyväksyminen

Marttilan koululla tehtiin kesällä 2020 paikallisten kosteusongelmien vuoksi sisäremontti. Korjaukseen sisältyi isoimpina mattojen vaihdot siihen liittyvine töineen ja lisäksi hulevesien hallintaan liittyviä töitä. Jatkona tälle remontoidaan saman päädyn loput tilat samoilla periaatteilla.
Investointisuunnitelmassa on varattu 130 000 € vuodelle 2022 sisätilojen remontointi vaihe 2.;
aiemmin remontoidun päädyn loput tilat ja sadevesijärjestelmien uusimiseen.
Rakennustyön kohteena on vuonna 2002 valmistuneen koulurakennuksen osittain jo remontoidusta päästä luokkatilat, wc-tilat sekä opettajanhuone, rehtorinhuone, kirjasto (nykyisin käsityöluokka) ja varastohuone sekä esikoulun puolelta luokkatila. Korjaustyöhön kuuluu tältä osin
käytävän tiiliseinien maalaus. Luokkahuoneiden osalta vanhan lattiamateriaalin poisto, lattiatasoitteen jyrsintä noin 10 mm paksuudelta sekä uuden lattian tasoitus 5 mm paksuudelta ja lattiamateriaalin asennus työselostuksen mukaisesti. Seinäpintojen paikkatasoitus ja maalaus sisältyy myös urakkaan. Lisäksi urakkaan tulee sisällyttää rakenteiden kuivatus kosteusmittauksen mukaisesti kolmen viikon ajan urakkaan kuuluvana. Kuivattavat tilat ovat kosteusmittausraportissa mainitut mittauspisteet 3,4 ja 13. Tilaajan tekemiin töihin kuuluu kalusteiden, kaappien,
hyllyjen, naulakoiden, taulojen yms. Irrotus pois lukien liitutaulut ja altaat, jotka urakoitsijan tulee
suojata työn ajaksi. Myös sähkö-, IV- ja KVV-työt on tilaajan hankintana tehtävät työt. Töiden
yhteensovittaminen tulee urakoitsijan huomioida kokonaisaikataulussa.
Korjauksien on arvioitu valmistuvan heinäkuun lopussa niin, että koulu voidaan aloittaa tiloissa
normaalisti. Aikataulua ja laatua tullaan seuraamaan tarkasti koko remontin ajan. Sopimuksiin
liittyvissä asioissa toimivaltaisena edustajana toimisi tekninen johtaja Kirsi Halkola. Rakennustyön valvojana ja turvallisuuskoordinaattorina toimii rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen. Urakan
on oltava kaikilta osin valmis ja hyväksytysti vastaanotettu viimeistään 31.7.2022 mennessä,
välitavoitteena osastointi ja alipaineistus, purkutyö ja lattian jyrsintä tehty sekä kuivatus aloitettu.
Tarjouspyyntöasiakirjojen ehdot ja vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (halvin hinta). Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät tarjouspyynnön, tarjouslomakkeen (sis. yksikköhintaluettelon), urakkaohjelman, työselostuksen, piirustukset 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 sekä osastoinnin suunnittelu -selvitys
- 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 alittaa teknisen lautakunnan hankintarajan ja kansallisen kynnysarvon. Suunnitelmat hyväksyy ja hankinnasta päätetään teknisessä lautakunnassa. Pienhankinta
ilmoitetaan avoimella menettelyllä kunnan kotisivuilla.
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Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy Marttilan koulun sisäremontti vaihe 2 -urakan tarjouspyyntöasiakirjojat ja valtuuttaa teknisen johtajan tekemään hankintailmoitukseen liittyvät tehtävät.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet
Liite 7. Tarjouspyyntö Marttilan koulun sisäremontti vaihe 2.
Liite 8. Työselostus Marttilan koulun sisäremontti vaihe 2.
Oheismateriaali
Muut tarjouspyyntöasiakirjat
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
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9§

Keskustan valtuustoaloite Ollilan liikenneturvallisuuden parantamisesta

Keskustan valtuustoryhmä jätti 15.11.2021 kunnanvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:
Ollilan liikenneturvallisuuden parantaminen
Liikenneturvallisuuden tilanne Härkätiellä Ollilassa on hankala, paikoin jopa vaarallinen erityisesti nuoremmille kulkijoille sekä kotieläimille. Tie on mutkainen ja katvealueita on monia. Piennar on kapea kevyelle liikenteelle. Alueella vallitseva rajoitus 50 km/h joka myöhemmin Koskelle
Tl päin kuljettaessa jatkuu 60 km/h nopeusrajoituksena on riskeihin suhteutettuna perusteltu.
Valitettavasti rajoitusten noudattaminen unohtuu monelta kulkijalta tien vaikuttaessa näennäisen
turvalliselta.
Marttilan Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Marttilan kunta ryhtyy aktiivisesti edistämään
Härkätien liikenneturvallisuutta Ollilan kylällä. Mahdollisina keinoina nähdään nopeusrajoitusten
maalaaminen tiehen, suojatie liikenteenjakajineen Härkätien ja Kyröntien risteykseen sekä pienet hidasteet, joiden suunnittelussa huomioidaan myös tietä käyttävän ammattiliikenteen sujuvuus ja turvallisuus.
Kunnanhallitus käsitteli aloitetta 7.12.2021 237 § ja antoi asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta toteaa aloitteen tietoon saaduksi ja valtuuttaa teknisen toimen selvittämään
aloitteessa mainittuja asioita sekä saattamaan aloitteen asiat tiedoksi alueellisen liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyöhön.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet
Liite 9. Keskustan valtuustoaloite Ollilan liikenneturvallisuuden parantamisesta

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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10 § Perussuomalaisten valtuustoaloite linja-autopysäkin sadekatoksesta Härkätien varteen Lammiontien kohdalle
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 15.11.2021 kunnanvaltuuston kokouksessa seuraavan
valtuustoaloitteen:
Linja-autopysäkin sadekatos Härkätien varteen Lammiontien kohdalle
Teknisen lautakunnan pitäisi ryhtyä pikaisiin toimiin linja-autopysäkin parantamiseksi ja sadekatoksen rakentamiseksi Härkätien varteen Lammiontien kohdalle Koski Tl:n suuntaan meni-jöille.
Nykyisin yläasteelle ja lukioon menijät joutuvat odottamaan linja-autoa sateessa.
Samalla voisi kiinnittää huomiota linja-autopysäkkien sadekatosten tarpeellisuuteen myös muilla
koulumatkaliikenteeseen liittyvillä pysäkeillä.
Nykyisin, kun kierrätys ja säästäminen ovat muodissa, niin naapurikunnassamme Liedossa on
valtatie 10 varrella korvattu juuri edellisiä sadekatoksia uusilla, niin sieltä voisi tiedustella, että
olisiko siellä poistetuissa katoksissa yhtään ehjää, jonka voisi lahjoittaa tänne Marttilaan, jos ei
kunnalla tai Elyllä ole varaa investoida tänne uutta katosta.
Toivon kunnan viranhaltioilta ja luottamustoimissa olevilta aktiivisuutta tämän asian pikaiseksi
korjaamiseksi. Kun liki 20 vuotta sitten tein aloitteen linja-autopysäkin ja sadekatoksen rakentamisesta Marttilan koululle menevän Metsäniityntien kohdalle, jotta Koski Tl:ään yläasteelle ja
lukioon menijöiden ei olisi tarvinnut odottaa linja-autoa sateessa, niin kunnassa intettiin vuosia,
eikä saatu otettua Ely -keskukseen yhteyttä, jotta pysäkki ja sadekatos olisi saatu aikaiseksi.
Hankkeen toteutumiseen kesti kymmenen vuotta siitä, kun aloite oli tehty.
Kunnanhallitus käsitteli aloitetta 7.12.2021 237 § ja antoi asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta toteaa aloitteen tietoon saaduksi ja toteaa että tekninen toimi on hankkinut
neljä kierrätettyä pysäkkikatoksenrunkoa Liedosta. Pysäkkikatokset tullaan kunnostamaan muiden töiden ohella kunnan omana työnä samalla tavoin kuin aiemmin on vastaavia katoksia kunnostettu. Pysäkkikatoksien sijoittamiseen on haettava lupa ELY-keskukselta ja tästä on jo alustavasti keskusteltu ELY-keskuksen suuntaan. Kahdelle pysäkkikatokselle on määritelty paikat;
Lammiontien ja Härkätien risteys ja Marttilantien ja Metsäniityntien koululaisten pysäkille toinen
katos ja kaksi paikkaa on vielä määrittämättä.
Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet
Liite 10. Perussuomalaisten valtuustoaloite linja-autopysäkin sadekatoksesta Härkätien varteen
Lammiontien kohdalle
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
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11 § Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite suojateiden valaistuksen lisäämisestä taajama-alueilla
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston 20.12.0221 kokouksessa seuraavan
valtuustoaloitteen:
Suojateiden valaistuksen lisääminen taajama-alueilla
Eri vuodenaikoina valaistusolosuhteet vaihtelevat maassamme voimakkaasti ja säätilan vaihtelu
saattaa rajoittaa näkyvyyttä tieliikenteessä vielä lisää. Marttilan keskustassa pitää kiinnittää
huomiota suojateiden valaistuksen lisäämiseen. Tässä yhteydessä on hyvä tarkastella
myös valaisinpylväiden sijaintia suojateiden, risteyksien ja linja-autopysäkkien valaistuksen
parantamiseksi.
Nykyiset valaisimet lienee hyvä vaihtaa energiatehokkaisiin ja valovoimaisiin LED-valaisimiin,
joilla voidaan vähentää katuvalaistuksesta syntyvää sähkölaskua. Nykyisin maassamme on
käytössä myös suojateitä osoittavien liikennemerkkien sijaintia korostavia ja havaitsemista
helpottavia pieniä led-valoja, joiden käyttöä voisi harkita lisänä.
Katuvalaistuksessa on parantamis- tai arviointitarvetta kaikkien keskusta-alueen suojateiden
kohdalla ja mm. seuraavissa tienkohdissa: Marttilantiellä Kisatienristeyksessä, jossa mm. koululaisia ja muita jalankulkijoita liikkuu. Kirjaston liittymässä Härkätiellä, samoin Postitien ja
Nahkurintien liittymien kohdalla voi kävelijöitä tai polkupyöräilijöitä melko nopeasti ilmaantua
ajoradalle, silloin kun näkyvyysolosuhteet ovat huonot. Näitä vaaranpaikkoja voi olla muuallakin
ja osa näiden kohteiden korjaamisesta voi vaatia yhteistyötä mm. ELY-keskuksen kanssa
ja siksi toivommekin, että valtuusto osoittaa tämän aloitteen teknisen lautakunnan ja teknisentoimen valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus käsitteli aloitetta 20.11.2022 8 § ja antoi asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta toteaa aloitteen tietoon saaduksi ja valtuuttaa teknisen toimen selvittämään
aloitteessa mainittuja asioita sekä saattamaan aloitteen asiat tiedoksi alueellisen liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyöhön.
Päätös:
Tekninen lautakunta päättää ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa lisäksi teknisen toimen selvittämään suojateiden valaisimia, valaistuja suojatien liikennemerkkejä tai muuta huomiovalaistusta.

Liitteet
Liite 11. Perussuomalaisten valtuustoaloite suojateiden valaistuksen lisäämisestä taajamaalueilla
Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
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12 § Teknisen johtajan päätöspöytäkirjat
Päätösehdotus:
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuilla ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Teknisen johtajan päätöspöytäkirjan pykälät 1/2022 merkitään teknisen lautakunnan tietoon
saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei se siirrä tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.
PÄÄTÖSLUETTELO
VUOSI 2022
Tekninen johtaja Kirsi Halkola
1 § 28.1.2021 Avauspöytäkirja Martintalon vesikatteen uusiminen

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätökset ja liitteet
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13 § Tiedoksiannot lautakunnalle
Kunnanhallitus
20.12.2021
264 § Martintalon vesikatteen uusimisen tarjouspyynnön hyväksyminen
265 § Liittyminen sähköautojen latausasemien dynaamiseen hankintajärjestelmään
Kunnanvaltuusto
20.12.2021
109 § Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon
112 § Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
113 § Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024
Turun kaupunki / Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
16.12.2021 Pöytäkirja
Turun kaupunki / Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
15.12.2021 Pöytäkirja
Liedon kunta / Ympäristöterveyslautakunta
15.12.2021 Pöytäkirja
26.1.2022 Pöytäkirja
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
LSJH:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Talousvesitutkimus 14.12.2021 ja 11.1.2022
Viemäriverkostotutkimusseloste 10.11., 22.11., 8.12. ja 13.12.

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

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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14 § Keskusteluasiat
-

Hyvinvointialueelle annettava selvitys
Keskusteltiin suositelluista liputuspäivistä
Seuraava kokous alustavasti 10.3.2022
Koulukeskuksen päivitettyä liikennesuunnitelmasta keskusteltiin

Teknisen johtajan ehdotus:
Merkitään keskusteluasiat lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Oheismateriaali
Hyvinvointialueelle annettava selvitys -tiedote

Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510
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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: 4, 6, 8, 9 – 11, 13, 14
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät: 1 – 3, 5, 7, 12
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 – 3, 5, 12
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: 7
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 4.2.2022 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

Tekn. ltk 3.2.2022 3 § Liite 1.

Sivu
27.01.2022

Talousarvio ja suunnitelma
EUR
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

00171000 Hallinto
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

-3 540
-5 000
-2 150
-200
-10 890

-3 500
-5 000
-2 200
-200
-10 900

TOIMINTAKATE

0

-10 890

-10 900

VUOSIKATE

0

-10 890

-10 900

-1 140
-1 140

-1 140
-1 140

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS

0

-12 030

-12 040

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

-12 030

-12 040

1

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

00172000 Kunnossapitopalvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

-40 260
-12 600
-200
-53 060

-40 110
-13 040
-53 150

TOIMINTAKATE

0

-53 060

-53 150

VUOSIKATE

0

-53 060

-53 150

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-100
-100

TILIKAUDEN TULOS

0

-53 060

-53 250

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

-53 060

-53 250

2

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT

3 000

2 000

TOIMINTATUOTOT

3 000

2 000

-130 570
-10 000
-11 480
-550
-152 600

-126 330
-9 950
-12 380
-250
-148 910

00173000 Kiinteistöjen huolto
TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

0

-149 600

-146 910

VUOSIKATE

0

-149 600

-146 910

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-1 830
-1 830

TILIKAUDEN TULOS

0

-149 600

-148 740

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

-149 600

-148 740

3

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
MAKSUTUOTOT
MUUT TOIMINTATUOTOT

12 000
5 000
476 900

12 000
5 000
432 150

TOIMINTATUOTOT

493 900

449 150

00174000 Rakennukset ja huoneistot
TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT

-81
-74
-121
-232
-509

090
100
150
740
080

-68
-62
-160
-223
-514

000
280
600
400
280

TOIMINTAKATE

0

-15 180

-65 130

VUOSIKATE

0

-15 180

-65 130

-41 540
-41 540

-45 780
-45 780

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS

0

-56 720

-110 910

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

-56 720

-110 910

4

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

00175000 Liikenneväylät ja muut yleiset alueet
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

-12 400
-19 000
-19 100
-800
-51 300

-12 420
-18 340
-16 400
-700
-47 860

TOIMINTAKATE

0

-51 300

-47 860

VUOSIKATE

0

-51 300

-47 860

-83 520
-83 520

-86 380
-86 380

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS

0

-134 820

-134 240

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

-134 820

-134 240

5

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

00176000 Muut palvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AVUSTUKSET
TOIMINTAKULUT

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

-168 850
-100 000
-268 850

-172 900
-100 000
-272 900

TOIMINTAKATE

0

-268 850

-272 900

VUOSIKATE

0

-268 850

-272 900

TILIKAUDEN TULOS

0

-268 850

-272 900

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

-268 850

-272 900

6

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

00177000 Vesihuoltolaitos
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
MAKSUTUOTOT

269 000
2 200

TOIMINTATUOTOT

271 200

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT

-37
-108
-98
-1
-246

490
930
550
500
470

TOIMINTAKATE

0

24 730

0

VUOSIKATE

0

24 730

0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-56 350
-56 350

TILIKAUDEN TULOS

0

-31 620

0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

-31 620

0

7

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

TOIMINTATUOTOT
MAKSUTUOTOT

11 000

12 000

TOIMINTATUOTOT

11 000

12 000

-33 770
-14 100
-1 300
-200
-49 370

-34 640
-14 000
-1 400
-200
-50 240

00178000 Rakennusvalvonta
TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

0

-38 370

-38 240

VUOSIKATE

0

-38 370

-38 240

TILIKAUDEN TULOS

0

-38 370

-38 240

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

-38 370

-38 240

8

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
MAKSUTUOTOT
MUUT TOIMINTATUOTOT

284 000
18 200
476 900

14 000
17 000
432 150

TOIMINTATUOTOT

779 100

463 150

00170000 TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT

-298
-440
-266
-100
-236
-1 341

860
240
330
000
190
620

-244
-322
-206
-100
-224
-1 098

890
580
020
000
750
240

TOIMINTAKATE

0

-562 520

-635 090

VUOSIKATE

0

-562 520

-635 090

-182 550
-182 550

-135 230
-135 230

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS

0

-745 070

-770 320

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

-745 070

-770 320

9

MARTTILAN KUNTA

Tekn. ltk 3.2.2022 3 § Liite 2.

Sivu
27.01.2022

Talousarvio ja suunnitelma
EUR
Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

Ed.Bud.
2021

00171000 Hallinto
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
PALVELUJEN OSTOT
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

Budj.
2022

-35 600
-3 860
-39 460
0

0

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOKULUT
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-39 460

-8 520
-8 520

VUOSIKATE

0

0

-47 980

TILIKAUDEN TULOS

0

0

-47 980

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

0

-47 980

1

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

00173000 Kiinteistöjen huolto
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
MAKSUTUOTOT

120 640

TOIMINTATUOTOT

120 640

TOIMINTAKULUT
PALVELUJEN OSTOT
TOIMINTAKULUT

-1 740
-1 740

TOIMINTAKATE

0

0

118 900

VUOSIKATE

0

0

118 900

TILIKAUDEN TULOS

0

0

118 900

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

0

118 900

2

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

00174000 Rakennukset ja huoneistot
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
MUUT TOIMINTATUOTOT

34 000
48 880

TOIMINTATUOTOT

82 880

TOIMINTAKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
TOIMINTAKULUT

-53 260
-39 860
-93 120

TOIMINTAKATE

0

0

-10 240

VUOSIKATE

0

0

-10 240

TILIKAUDEN TULOS

0

0

-10 240

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

0

-10 240

3

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

Ed.Bud.
2021

00175000 Liikenneväylät ja muut yleiset alueet
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
TOIMINTAKULUT

Budj.
2022

-4 340
-190
-4 530

TOIMINTAKATE

0

0

-4 530

VUOSIKATE

0

0

-4 530

TILIKAUDEN TULOS

0

0

-4 530

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

0

-4 530

4

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

00177000 Vesihuoltolaitos
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT

29 560

TOIMINTATUOTOT

29 560

TOIMINTAKULUT
PALVELUJEN OSTOT
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT

-5 000
-820
-5 820

TOIMINTAKATE

0

0

23 740

VUOSIKATE

0

0

23 740

TILIKAUDEN TULOS

0

0

23 740

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

0

23 740

5

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

Ed.Bud.
2021

00178000 Rakennusvalvonta
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
PALVELUJEN OSTOT
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT

Budj.
2022

-4 650
-2 060
-6 710

TOIMINTAKATE

0

0

-6 710

VUOSIKATE

0

0

-6 710

TILIKAUDEN TULOS

0

0

-6 710

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

0

-6 710

6

MARTTILAN KUNTA

Sivu
27.01.2022
Talousarvio ja suunnitelma
EUR

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022
Tilinp.
2020

Ed.Bud.
2021

Budj.
2022

00170000 TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
MAKSUTUOTOT
MUUT TOIMINTATUOTOT

63 560
120 640
48 880

TOIMINTATUOTOT

233 080

TOIMINTAKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-104
-40
-6
-151
0

0

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOKULUT
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

590
050
740
380

81 700

-8 520
-8 520

VUOSIKATE

0

0

73 180

TILIKAUDEN TULOS

0

0

73 180

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0

0

73 180

7

Tekn. ltk 3.2.2022 7 § Liite 6.

Traktori vaihtoehdot
REK.NO
Veroton hinta
ALV 24%
Vuosimalli
Vetotapa
Teho
Litratilavuus/sylinterit
Käyttötunnit
Päästötaso
Päästöt
Omamassa
Teknisesti suurin sallittu kokonaismassa
Suurin sallittu kokonaismassa liikenteessä
Modulin kokonaismassa
Melun voimakkuus paikoillaan
Melun voimakkuus ohiajossa
Melumittauksessa käytetty kierrosluku
Pituus
Leveys
Korkeus
Akseli # 1

VALTRA A93H + ÅLÖ 36
793-JAN
39 919,35 €
9 580,65 €
2013
Neliveto
74 Kw/100 Hv
3,298 litraa / 3 kpl
1570
97/68/EY-2010/26K
CO 1,80000 g/kWh (ESC)
3750 kg
7000 kg
7000 kg
39200 kg
83.0 db
82.5 db
2447 rpm
4162 mm
2175 mm
2708 mm
2388 mm

New Holland T5050
837-LAP
32 177,00 €
7 723,00 €
2011
Neliveto
74 Kw/100 Hp
4,485 litraa / 4 kpl
6050
97/68/EY - 2004/26J
CO 0,88000 g/kWh (ESC)
4540 kg
6800 kg
6800 kg
36800 kg
80.0 db
86.0 db
2500 rpm
4534 mm
2550 mm
2982 mm
2350 mm

VALTRA A94
911-EAZ
50 726,00 €
12 174,00 €
2020
Neliveto
70 Kw/95 Hp
3,298 litraa / 3 kpl
310
97/68/EY - 2012/46R
CO 0,06900 g/kWh (ESC)
3500 kg
6200 kg
6200 kg
24200 kg
78.0 db
77.5 db
2250 rpm
4424 mm
2381 mm
2713 mm
2251 mm

Tekn. ltk 3.2.2022 3 § Liite 3.
INVESTOINTIEN AIKATAULU 2022
Hankkeen nimi

Kulut
Tuotot Vastuuhenkilö Prioriteetti
2022
2022

Tietokoneohjelmistot
Lisenssit
Yhteensä
Maa- ja vesialueiden hankinta
Maa-alueiden osto ja myynti
Yhteensä
Asuinrakennusten korjausinvestoinnit
Lämmitysjärjestelmien kehittäminen, rivitalot
Vanhustentalot, esteetön asunto
Yhteensä
Muiden rakennusten korjausinvestointi
Kiinteistöjen kuntotutkimukset, sis. PTS
Virastotalo, viemäri
Marttilan ala-aste, sisätila
Martintalo, kate (vakuutuskorjaus), iv ja automaatio
Palaisten sauna
Yhteensä
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Katujen asfaltointi
Katuvalaistuksen rakentaminen, Lammio KLV, Teollisuustie
Vesihuoltolaitoksen saneeraus
Vesitornin vesikatteen uusiminen
Prunkilan siirtoviemäri
Marttilanportin liiketoiminta-alueen kehittäminen
Koulukeskuksen liikennejär. kehitys
Urheilukentän kunnostus, huom avustuspäätös 5/22
Yhteensä
Muut koneet ja kalusto
Keskuskeittiön koneet
Alueiden kunnossapidon koneet
Yhteensä
Osakkeet ja osuudet
Parravahan Veden investointiosuus
Yhteensä
INVESTOINNIT YHTEENSÄ

helmikuu

1*

jatkuva

3*

jatkuva

0 JV, KH
0 KH, JV
0

3
4

jatkuu vuodelta 2021

10
70
130
40
20
270

0
0
0
0
0
0

JV
JV, KH
JV, KH
JV, KH
AB, KH

4*
3
1
1
4

jatkuva

10
15
40
70
50
40
50
50
325

0
0
0
0
0
0
0
21
21

JV
KH, JV
KH, JV
JV, KH
KH
CM, KH
KH, JV
AB, KH

3
3
2*
2*
2*
5
3
1

70
70
60
60
30
30
60

CM
HL
KH
JV
AB

tammikuu

0 HL
0
420 CM
420

25
45
70

0 HL
0 JV
0

12
12
867

0 KH
0
441
Carita Maisila
Heini Luoma
Kirsi Halkola
Jarkko Vihtonen
Anniina Bergfors

3*
2

maaliskuu

huhtikuu

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu

elokuu

syyskuu

lokakuu

Viemärien sujutus
Vaihe 2.
Vesikate

IV + automaatio
osallistamiskysely

Vesikate

IV + automaatio

jatkuva
jatkuu vuodelta 2021
jatkuu vuodelta 2021
työryhmän kokoaminen
Koulu - päiväkoti KLV
Hyppy- ja heittopaikat, reunukset, varusteet

jatkuva

jatkuva

1
2
3
4
5

tärkein

*

jatkuu/jatkuva

epäolennaisin

suunnittelun/hankinnan kilpailutus
hankesuunnittelu
suunnittelu/hankinta
rakentamisen kilpailutus
rakentaminen
hanke valmistunut
rakentaminen tauolla

marraskuu

joulukuu

Tekn. ltk 3.2.2022 6 § Liite 4.

Tekn. ltk 3.2.2022 6 § Liite 5.

Tekn. ltk 3.2.2022 8 § Liite 7.
Marttilan koulun sisäkorjaus vaihe 2
URAKKATARJOUSPYYNTÖ

1/3

MARTTILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Marttilan koulun sisäkorjaus vaihe 2
Tarjouspyynnön kohde
Marttilan kunnan tekninen lautakunta pyytää Teiltä tarjousta ”Marttilan koulun
sisäkorjaus vaihe 2” -nimisestä urakasta kokonaishintaurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti:

Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat:
- Tarjouspyyntökirje
- Urakkaohjelma
- Turvallisuusasiakirja
- Työselostus
- Tarjouslomake (sis. yksikköhintaluettelo)
- Liite 1: Kosteusmittaus

28.1.2022
28.1.2022
28.1.2022
28.1.2022
28.1.2022
20.1.2022

Tarjouksen jättäminen
Tarjous on jätettävä suljetussa erillisessä tarjouskuoressa varustettuna merkinnällä:
Marttilan koulun sisäkorjaus vaihe 2
Urakoitsijan on varmennettava tarjouksensa jokainen sivu leimalla ja/tai nimikirjoituksilla.
Tarjous on toimitettava 01.03.2022 kello 12.00 mennessä osoitteella:
Marttilan kunta, Tekninen lautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA.

Lisätiedot
Tarjoajan tulee esittää mahdolliset kysymykset 14.02.2022 klo 12.00 mennessä
sähköpostitse. Vain tilaajan kirjallisesti toimittamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.
Kysymyksiin vastataan kunnan kotisivuilla kaikille tarjoajille 17.2.2022 klo 16.00
mennessä.
Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavia lisätietoja antaa:
-

Rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen puh. 044 744 9520
Tekninen johtaja Kirsi Halkola, puh 044 744 9510

(sähköposti: etunimi.sukunimi@marttila.fi)
Urakkamuoto
Pyydetty tarjous Marttilan koulun sisäkorjaus vaihe 2 kokonaisurakasta sisältäen
kaikki työt, tarvikkeet, koneet ja laitteet rakennushankkeen ajan.
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Urakkaan kuuluu Marttilan kunnan omistaman koulun sisäremontin tekeminen
merkityiltä alueilta sisältäen kolmen luokkahuoneen, kolmen tuulikaapin sekä wc- ja
suihkutilojen uusiminen remontoidulta alueelta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
Lisäksi urakoitsijan tulee huomioida töiden yhteensovittaminen yhdessä tilaajan
tekemien hankintojen kanssa (KVV, Sähkö, IV).

Kelpoisuus ja vähimmäisvaatimukset
Hintavertailuun pääsemisen edellytyksenä on, että tarjoaja esittää hyväksyttävät dokumentit
kelpoisuusvaatimusten täyttämisestä. Urakoitsijan on vaadittaessa toimitettava tilaajalle
vastaavat selvitykset uudelleen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Jos tarjouksen
tekee työyhteenliittymä, on annettava selvitykset perustamisasiakirjasta ja vastuiden
jakautumisesta tässä urakassa.
Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat selvitykset
1. Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset:
a) todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta
b) todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta
c) selvitys yrityksen noudattamasta työehtosopimuksesta
d) todistus voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta
e) kaupparekisteriote
f) selvitys kuulumisesta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
g) selvitys kuulumisesta ennakkoperintärekisteriin
h) selvitys kuulumisesta työnantajarekisteriin
i) selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
j) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
k) voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutustodistus
tai vaihtoehtona dokumenteille a-k:
Voimassa oleva tilaajavastuuraportti (Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava
kumppani) Jos joku näistä selvityksistä ei ilmene raportista, on selvitys erikseen liitettävä tarjoukseen.
Todistukset, selvitykset ja raportit eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.
2. Työhön asetettavan vastaavan työnjohtajan kokemus sekä tarjoajan referenssit
Työnjohtajalla tulee olla henkilökohtaisia referenssejä 3 vastaavanlaista kohdetta viimeisen 5 vuoden ajalta tehtynä. Lisäksi pääurakoitsijalla tulee olla myös 3 vastaavan
kokoluokan kohdetta viimeisen 5 vuoden aikana tehtyä.
3. Hinnoiteltu tarjouslomake ja yksikköhintaluettelo
Tarjouslomakkeen kaikki kohdat on täytettävä. Huom. urakkaan kuuluu sidottuna
määränä kuivatusta.
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4. Liikevaihtovaatimus
Tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset hankinnan toteuttamiseen.
Tarjoajan viimeisten kolmen (3) tilikauden yhteen lasketun liikevaihdon on oltava hankintasopimuksen kohteena olevalla toimialalla vähintään 300 000 € ja vuositasolla
vähintään 100 000 €/tilikausi. Tarjoajan tulee toimittaa kopio kolmen viimeisen vuoden tilikauden tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.
6. Työturvallinen toteutustapa ja sekä osastoinnin suunnittelu
Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa selvitys työturvallisuudesta, urakan osastoinnista,
jolla hän varmistaa riittävän suojaustason työn suorittamiselle sekä alipaineistuksesta, kuivatustavasta, käytettävästä kalustosta ja muusta suojauksesta. Selvityksen
riittävyys arvioidaan. Lisäksi arvioidaan, onko selvityksessä huomioitu riittävästi myös
kohteesta johtuvat erityisvaatimukset ja erityiset turvallisuusriskit.
7. Tutustuminen kohteeseen
Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Kohteeseen tutustuminen tilaajan kanssa on hyväksyttävän tarjouksen jättämisen ehto.
Kohteeseen sovitaan käynti etukäteen yhteyshenkilön kanssa ja toteutetaan Marttilan
rakennustarkastajan ohjaamana.

Tarjousasiakirjojen julkisuus
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan
julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Jos urakoitsija katsoo, että joku osa
tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä
erikseen mainita tarjouksessa.

Vaihtoehtoiset tarjoukset
Tarjous tulee laatia tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei
hyväksytä.

Tarjouksen voimassaolo
Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus,
kuitenkin enintään 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli.

Tarjousten arvosteluperusteet
Tarjouspyyntöasiakirjojen ehdot ja vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (halvin hinta). Tilaaja pidättää itsellään
oikeuden hylätä puutteelliset tarjoukset tai tarvittaessa kaikki tehdyt tarjoukset.
Tarjouksen ja tarjoajien vaatimukset on eritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Mikäli kaksi
tarjousta on keskenään saman hintaisia, ratkaistaan tarjouskilpailu arpomalla
tasapisteissä olevien tarjoajien kesken.

Marttilassa 28.1.2022
Kirsi Halkola
Tekninen johtaja
Marttilan kunta

Tekn. ltk 3.2.2022 8 § Liite 8.

MARTTILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Marttilan koulun sisäkorjaus vaihe 2
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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA
1.1.

Korjauskohde
Marttilan koulu
Metsäniityntie 11
21490 MARTTILA

1.2.

Rakennushankkeen sisältö
Rakennustyön kohteena on vuonna 2002 valmistuneen koulurakennuksen osittain jo remontoidusta päästä luokkatilat, wc-tilat sekä opettajanhuone, rehtorinhuone, kirjasto (nykyisin käsityöluokka) ja varastohuone sekä esikoulun puolelta luokkatila. Korjaustyöhön kuuluu tältä osin käytävän tiiliseinien maalaus. Luokkahuoneiden osalta vanhan lattiamateriaalin poisto, lattiatasoitteen
jyrsintä noin 10 mm paksuudelta sekä uuden lattian tasoitus 5 mm paksuudelta ja lattiamateriaalin
asennus työselostuksen mukaisesti. Seinäpintojen paikkatasoitus ja maalaus sisältyy myös urakkaan. Lisäksi urakkaan tulee sisällyttää rakenteiden kuivatus kosteusmittauksen mukaisesti kolmen viikon ajan urakkaan kuuluvana. Kuivattavat tilat ovat kosteusmittausraportissa mainitut mittauspisteet 3,4 ja 13. Tilaajan tekemiin töihin kuuluu kalusteiden, kaappien, hyllyjen, naulakoiden,
taulojen yms. Irrotus pois lukien liitutaulut ja altaat, jotka urakoitsijan tulee suojata työn ajaksi. Myös
sähkö-, IV- ja KVV-työt on tilaajan hankintana tehtävät työt. Töiden yhteensovittaminen tulee urakoitsijan huomioida kokonaisaikataulussa.
Työohje sisältää myös luettelon työssä noudatettavista laista, säädöksistä, asetuksista ja määräyksistä. Urakoitsijan työnjohtaja velvoitetaan suorittamaan omalta osaltaan riskikartoitus, joissa huomioidaan käytettävät menetelmät, ympäristö ja työn suorittajan henkilökohtaiset ominaisuudet.

1.3.

Korjaustöiden laajuus

Koulun alapohjan ja väliseinien korjausurakka suoritetaan pohjapiirroksessa punaisella korostetulla
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alueelle lisättynä käytävien tiiliseinien maalaus. Korjaustyön laajuus yhteensä noin 360 m2. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan tarkastusmittauksen kohteesta, kohdetta ei ole tarkistusmitattu.
Urakoitsijan mittavirhe ei ole lisälaskutuksen peruste.
2. RAKENNUSTEKNISET TYÖT
Urakka sisältää seuraavat työvaiheet
2.1.

Wc-tilat
-

2.2.

Opettajanhuoneen wc-tilat
-

-

2.3.

Kevyen väliseinän poisto
Tilojen osastointi ja alipaineistus sekä läpivientien suojaus
Seinien, lattian ja alakaton materiaalin poisto
Pintojen jyrsintä lattialla betonipintaan asti noin 10 mm sekä seinissä tasoitteen poisto tiiliseinään asti
Kuivatus erillisen suunnitelman mukaisesti
Lattian tasoitus noin 5 mm paksuudelta, lattiatasoitteena Vetonit 3100 tai vastaava tuote
Seinät tasoitettuna Vetonit MT märkätilatasoitteella valmistajan ohjeiden mukaisesti
Lattiaan Nanten SL-W -epoksipinnoite, sisältäen mustavalkoiset mosaiikkihiutaleet asennettuna lattiaan ja seinälle nostettuna noin 150 mm
Seinän laatoitus 200x400 valkoinen seinälaatta Cello Lumi limitys lattiapinnoitteen kanssa vähintään 50 mm
Laattojen saumaus saumalaasti Kiilto 39 valkoinen tai vastaava tuote
Alakaton rungon rakentaminen 78x43 k400 huomioiden kattoon kiinnitettävät varusteet
Alakattoon valkoinen mdf-paneeli 8x195mm sekä valkoinen varjolista 15x18mm sisältäen valkoisen metallisen tarkastusluukun vesisulkujen kohdalle
Oviin uudet peitelistat väri listavalkoinen sekä DB-tammikynnykset sekä tarvittavilta osin ovien
säätäminen
Töiden yhteensovittaminen tilaajan hankintana toteutettavien sähkö-,kvv- sekä iv-töiden kesken.
Tilojen osastointi, suojaus ja alipaineistus
Vanhan lattian, seinän ja kattomateriaalin purku
Seinien jyrsintä tiilipintaan asti ja lattian jyrsintä betoniin asti noin 10 mm
Opettajanhuoneen kohdalla wc-tiloissa liikuntasauman tiivistys Elaproof indoor -massalla tai
teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaava tuote sisältäen vahvikekankaan estämään epäpuhtauksien pääsyn alapohjasta huoneilmaan.
Takaseinän rakentaminen opettajan huoneen wc-tiloissa liikuntasauman kohdalle, runko
48x74mm puusta k400 ja wc-tilan puolelle Aquapanel indoof -sementtilevy asennettuna katkaisten levyn alakaton yläpuolelle, jolloin seinän takaosa pääsee tuulettumaan
Lattian tasoitus noin 5 mm paksuudelta, lattiatasoitteena Vetonit 3100 tai vastaava tuote
Seinien tasoitus märkätilatasoitteella ja seinän ja lattian liitoskohta erityisesti huomioiden,
märkätilatasoitteena Vetonit mt tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaava tuote
Lattiaan Nanten SL-W -epoksipinnoite, sisältäen mustavalkoiset mosaiikkihiutaleet asennettuna lattiaan ja seinälle nostettuna noin 150 mm
Seinän laatoitus 200x400 valkoinen seinälaatta Cello Lumi, limitys lattiapinnoitteen kanssa
vähintään 50mm
Alakaton rungon rakentaminen 78x73 k400 huomioiden kattoon kiinnitettävät varusteet.
Alakattoon valkoinen mdf-paneeli 8x195mm sekä valkoinen varjolista 15x18mm sisältäen valkoisen metallisen tarkastusluukun vesisulkujen kohdalle.
ja saumaus Kiilto 39 valkoinen tai vastaava sauma-aine
Oviin uudet peitelistat väri listavalkoinen sekä DB-tammikynnykset sekä tarvittavalta osin
ovien säätäminen
Töiden yhteensovittaminen tilaajan hankintana toteutettavien sähkö-,KVV- sekä IV-töiden
kesken.

Luokkatilat, opettajan-, rehtorinhuone sekä varastotilat
-

Tilojen osastointi, suojaus ja alipaineistus
Listoitusten poistaminen remontoitavilta alueilta
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-

2.4.

-

-

Osastointi ja alipaineistus sekä jo tehdyn rakenteiden suojaus sis. myös katon suojaus
Seinän pesu maalarinpesulla
Alaosassa olevien peitelistojen hionta
Otex pohjamaali seinän alaosassa oleviin seinälistoihin valmistajan ohjeen mukaisesti
Seinän alaosassa olevien peitelistojen pintamaalaus maalarin valkolakalla sävy TIKH Tikkurilan harmaa
Luja 20 maali vanhan seinän päälle Luja yleispohjamaali ja kaksinkertainen pintamaalaus,
maalivalmistajan ohjeiden mukaisesti Tikkurilan Luja 20 pintamaalilla sävy TIKH Tikkurilan
harmaa

Tuulikaapit 3 kpl
-

2.7.

Vanhan lattia-, katto- ja seinämateriaalin purkaminen ja jyrsintä lattian osalta betonipintaan ja
seinän osalta tiilipintaan asti
Seinien tasoitus Tiilitasoitteella ja pinta tasoitetaan Weber Vetonit v+ tai vastaava vesihöyryä
hyvin läpäisevä tasoite valmistajan ohjeiden mukaisesti,
Lattiaan Nanten SL-W -epoksipinnoite, sisältäen mustavalkoiset mosaiikkihiutaleet asennettuna lattiaan ja seinälle nostettuna noin 150 mm
seinäpinnat maalataan kerran Luja yleispohjamaalilla ja kaksi kertaa Luja 20 pintamaalilla
sävy TIKH Tikkurilan harmaa, jolloin saadaan yhtenäinen ja tasainen maalipinta.
Oviin ja ikkunoihin uudet peitelistat väri listavalkoinen sekä DB-tammikynnykset sekä tarvittavalta osin ovien säätäminen
Töiden yhteensovittaminen tilaajan hankinta toteutettavien sähkö-,kvv- sekä iv-töiden kesken.

Käytävä
-

2.6.

Seinäpinnoitteen poisto vähintään noin 5 cm korkeudelta seinän alaosasta sekä listojen
poisto ovista ja ikkunoista
Lattiamateriaalin poisto ja tasoitteen jyrsintä noin 10 mm paksuudelta,
Seinän puhdistus kaikesta epäpuhtaudesta sekä irtonaisista materiaaleista
Seinän tasoittaminen tarvittavilta osin valmistajan ohjeen mukaisesti, tasoitteena Weber Vetonit v+ tai vastaava vesihöyryä hyvin läpäisevä tasoite
Lattian tasoitus 5mm paksuudelta, lattiatasoitteena Vetonit 3100 tai vastaava tuote
Tuulettuvan jalkalistan osuus jätetään tasoittamatta ja näin varmistetaan hengittävyys
Pinnat maalataan vähintään kahteen kertaan, jolloin saadaan yhtenäinen ja tasainen maalipinta, pois lukien tuulettuvan jalkalistan osuus, pintamaalina Tikkurilan Luja 20 puolihimmeä
sisämaali sävy TIKH Tikkurilan harmaa
Seinien ulkonurkkiin 25x25 mm valkoinen muovilista alakattoon asti ja maalaus samaan sävyyn seinäpinnan kanssa
Lattiamateriaali Modul'up TE -vinyylimatto, väri 43T30001 terra dove
Tuulettuva jalkalista Modul'up TE:lle , väri PV771 béton argent
Oviin ja ikkunoihin uudet peitelistat väri listavalkoinen sekä DB-tammikynnykset sekä tarvittavalta osin ovien säätäminen
Töiden yhteensovittaminen tilaajan hankinta toteutettavien sähkö-,kvv- sekä iv-töiden kesken.

Opettajahuoneen suihkutila
-

2.5.

5/8

Tilojen osastointi, suojaus ja alipaineistus
Vanhan lattiamateriaalin purku sisältäen seinän ylösnoston ja kurakaukalon sekä tasoitteen
jyrsinnän betonipintaan asti
Seinien tasoitus alaosan tasoitus vetonit MT märkätilatasoitteella ja 150 mm korkeudelle ja
tästä ylöspäin vetonit v+ pintatasoitteella tarvittavilta osin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Tarvittaessa lattian tasoitus vetonit 3100 lattiatasoitteella sekä 15x15x2mm rosterinen kulmalistan uusinta mattosyvennyksen kohdalla.
Lattian pinnoituksessa ja seinän ylösnostossa 150 mm korkeuteen Nanten HMW epoksihiertopinnoite sisältäen tarvittavat listoitukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Seinäpintojen maalaus kahteen kertaan Tikkurilan luja 20 pintamalilla sävy TIKH Tikkurilan
harmaa

Kuivatus
Betoni- ja seinäpintojen jyrsinnän jälkeen tulee urakoitsijan suorittaa merkittyjen tilojen kuivatus
erillisen suunnitelman mukaisesti, joka tulee toimittaa tilaajalle ennen töiden aloitusta. Urakoitsijan
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tulee ilmoittaa kuivattavien alueiden kuivatustapa sekä käytettävä kalusto tarjouksen liitteenä.
Urakkaan sisältyy (urakkaan sidottuna määränä) 2 (kaksi) viikkoa kuivatusta sisältäen kuivatuksen
aloituksen ja lopetuksen. Tämän lisäksi urakoitsijan tulee antaa huonekohtainen lisähinta kuivatukselle vuorokautta kohden.
Mikäli kuivatuksen kesto ylittyy, hyvitetään se huonekohtaisella lisähinnalla vuorokautta kohden
yksikköhintaluettelon mukaisesti . Mikäli kuivatuksen kesto alittuu, hyvittää urakoitsija sen huonekohtaisella lisähinnalla vuorokautta kohden yksikköhintaluettelon mukaisesti tilaajalle. Kuivatuskohteet on hyväksytettävä ennen töitä tilaajalla. Urakoitsija laskee kohteet ja kuivatusvuorokaudet.
Tilaaja jättää oikeuden pyytää lisäselvitystä, hyväksyä tai hylätä tarjouksen, mikäli ei koe, että urakoitsijalla on riittävät edellytykset työn suorittamiseen aikataulussa tekemänsä suunnitelman perusteella. Tilaaja voi teettää omia tarkistusmittauksia tai seurantaa kohteista.
3. YLEISET OHJEET JA MÄÄRÄYKSET
Urakoitsijan tulee työsuorituksessaan noudattaa purku- ja rakennustyössä noudattavaksi määrättyjä
lakeja ja asetuksia sekä valtioneuvoston, ministeriöiden ja viranomaisten päätöksiä(maankäyttö ja rakennusasetusta sekä -asetusta ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaa). Erityisesti tulee kiinnittää
huomiota työturvallisuuteen valtioneuvoston päätökseen rakennustyön turvallisuudesta(629/1194
RakVnp) ja valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta(205/2009 Rak VNa) mukaisesti
sekä seuraaviin säädöksiin ja ohjeisiin rakennuskohteen edellyttämässä laajuudessa
-

RYL 2000: Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset
Työturvallisuuslaki 396/2012
Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen. Rakennusalan kustantajat. 1994
Korjausrakentaminen VI (Työturvallisuus). RIL 174-6-1995
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (2017)
RIL 250-2011. Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen.
RT 07-10832/10805. Terveen talon toteutuksen kriteerit.
BY 47 Betonirakentamisen laatuohjeet, 2013
RT 07-11299. Sisäilmastoluokitus 2018.

Mikäli työsuoritukseen ja laatutason määrittely jonkin osasuorituksen kohdalta puuttuu, noudatetaan
rakentamisessa yleisesti vastaavissa yhteydessä käytettyä hyvää rakennustapaa, jolle on kuitenkin
saatava tilaajan suostumus hyvissä ajoin ennen varsinaista työsuoritusta.
Töiden suorituksessa on noudatettava kaikkia niitä Suomessa käytössä olevia yleisiä määräyksiä ja
ohjeita, jotka soveltuvat rakennuskohteessa tehtäviin töihin riippumatta siitä, onko kyseisiä ohjeita
mainittu tässä työselostuksessa tai muissa asiakirjoissa.
Muut työssä noudatettavat määräykset
-

RIL:n normit ja ohjeet
Ratu -rakennustuotantokortisto
Ratu -kirja rakennustöiden laatu 2000
Rakennustietokortit (RT): ohje-, tarvike- ja säännöstiedostot
Rakennustarvikkeiden valmistajien antamat kirjalliset ohjeet ja määräykset

Mikäli jonkin työsuorituksen laatutason määrittelyssä on yllä luetteluissa ohjeissa toisistaan poikkeavat laatuastevaatimukset, sovelletaan työssä tiukempaa laatuvaatimusta.
4. KATSELMUKSET
4.1.

Aloituskatselmus
Ennen töiden aloittamista pidetään rakennuspaikalla aloituskokous. Tässä yhteydessä tarkennetaan tarpeen mukaan työmenetelmiä sekä selvitetään vaatimustasot ja muut urakkaan liittyvät
asiat. Tarkastuksessa todetaan mm.
-

Korjaustyön laajuus
Suunnitelmien läpikäynti sekä lisäsuunnitelmien mahdollinen tarve
Lattiatasoitteen sekoituspaikka
Töiden aikataulutus
Väliaikaisen kulkuteiden, varastoinnin ja rakennelmien paikat
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Suojaus ja osastointitoimenpiteet sekä alipaineistus
Työturvallisuuslähtökohdat sekä muiden käytössä olevien tilojen ja käyttäjien huomioon ottaminen
Laadunvalvonta, mallitöiden tilaus, tarkastaminen ja dokumentointi.
Urakoitsija laatii aloituskokouksesta pöytäkirjan

Kuivatus
Urakoitsijan tulee toteuttaa kuivatus tilaajan teettämän kosteuskartoitusraportin mukaisesti.
Kuivattavasta alueesta tulee urakoitsijan sisällyttää kokonaishintaan kuivatuksen aloitus sekä lopetus. Itse kuivatuksesta ja tähän tarvittavasta kalustosta antaa urakoitsija tilaajalle tarjouspyynnön
yhtenä osana vuorokausihinnan kuivatukselle.

4.3.

Purkutöiden katselmus
Purkutöiden katselmus suoritetaan, kun kaikki suunnitelmissa mainitut purkutyöt on suoritettu ja
lattia sekä seinätasoitteet poistettu jyrsimällä tavoiteltuun syvyyteen. Urakoitsijan tulee suorittaa
VOC-näytteen ottaminen yhdessä tilaajan kanssa katsomasta paikasta 2 kpl, jolloin varmistutaan,
että kaikki vaurioitunut aines on saatu pois jyrsittävästä lattiapinnasta. VOC-näytteen analysointiaikana ei saa lattian tasoitetyötä aloittaa, vaan urakoitsijan on huomioitava tämä aikataulussa. Puhtaan VOC-näytteen tulosten saamisen jälkeen tulee tilaajalta saada kirjallinen lupa töiden jatkamiselle lattian osalta.

4.4.

Lattian tasoitetyön katselmus
Lattioiden tasaisuus ja tasoitepinnan lujuus katselmoidaan ennen lattiapäällysteen asennusta. Urakoitsijan varmistettava käytettävien materiaalien yhteensopivuus ennen lattian tasoitustyön aloittamista.

4.5.

Kosteusmittaukset
Ennen lattian tasoitetyön aloittamista tulee tila kosteusmitata reikäporamittauksella ja todeta kuivaksi. Lattiatasoitteen kosteus mitataan ennen päällystystyötä näytepalamenetelmällä urakoitsijan
toimesta. Tilaajalta kirjallinen lupa aloittaa päällystystyöt.

4.6.

Loppukatselmus
Työn valmistuttua pidetään loppukatselmus. Katselmuksessa varmistetaan, että rakentaminen on
tapahtunut suunnitelmien mukaisesti ja että laadunvarmennustyöt on tehty hyväksyttävästi ja rakenteille asetetut vaatimukset ovat täyttyneet.

4.7.

Muuta
Työn aikana pidetään erikseen kokoon kutsuttavia muita työvaihekatselmuksia.
Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle välittömästä, jos työmaalla ilmenee seikkoja, jotka
estävä tai vaikeuttavat toteuttamista suunnitelmien, yleisten laatuvaatimusten ja hyvien rakennustapojen mukaisesti.

5. YLEISET TÖIDEN JÄRJESTELYT
Työalue on osastoitava siten, että ulkopuolisten pääsy työn vaikutusalueelle on estetty. Työalue määritettään yhteistyössä tilaajan kanssa aloituskokouksen yhteydessä. Lisäksi on sovittava työnaikainen
rakennuksen muu käyttö sekä aidattavat varastopaikat rakennuksen ulkopuolella. Urakoitsija on velvollinen tiedottamaan tilaajaa ja kohteen käyttäjiä kaikista työnaikana ilmenneistä poikkeamista.
Työturvallisuuteen, työntekijöiden sekä kiinteistön käyttäjien suojaukseen ja turvavälineiden asianmukaiseen käyttöön sekä turvallisuusohjeiden noudattamiseen tulee erityisesti panostaa. Työkohteessa
on pyrittävä minimoimaan ympäristölle aiheutuvat melu- ja pölyhaitat. Kiinteistön käyttäjiä tulee tiedottaa selkeästi korjaustöistä ja sijoittaa työmaan yhteishenkilön tiedot niin että ne ovat helposti käyttäjien saatavalla.
6. OSASTOINTI JA ALIPAINEISTUS
Kaikki säilytettävät ja ympäröivät kalusteet ja rakennusosat suojataan korjaustöiden tarvittavilta osin.
Suojaukset ja tuennat tarkastetaan ennen purku ja rakennustyöhön ryhtymistä. Työt eivät saa vaurioittaa tai vahingoittaa säilytettäviä tai ympäröiviä rakenteita tai rakennusosia. Urakoitsijan on
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korvattava omalla kustannuksellaan rakennustyössä vaurioituneet säilytettävät kalusteet/rakenteet.
Korjaustyön yhteydessä ilmanvaihtokanat ja laitteet on suojatta erityisen hyvin koko korjaustyön
ajaksi. Urakkatilojen sisäkattopinnat suojataan suojamuovilla rakennustöiden ajaksi. Urakka-alueen
ulkopuoliset kuljetusreittien lattiat suojataan tarvittavilta osin riittävän paksuuden omaavalla suojahuovalla, ei suojapaperilla eikä kovalevyllä. Urakan päätteeksi urakoitsija poistaa suojaukset ja suorittaa
kohteessa loppusiivouksen myös urakan ulkopuolisilta osilta mikä on aiheutunut urakoitsijan toiminnasta. Kaikki seinä, lattia ja kattopinnat sekä kalusteet ja varusteet tulee käydä läpi.
6.1.

Olosuhde- ja puhtaudenhallinta
Rakennusalueet tulee erottaa omiksi osastoiksi pölyn leviämisen estämiseksi. Työmenetelmät tulee suunnitella mahdollisimman vähän pölyä tuottavaksi. Lattiatasoitteiden ja muiden laastien sekoitustyöt tulee tehdä ulkona aloituskokouksessa määritetyllä paikalla. Korjauskohteena olevat tilat
tulee alipaineistaa korjaustöiden ajaksi. Mikäli korjaustyö tehdään vaiheittain (tila kerrallaan) alipaineistus voidaan järjestää tilakohtaisesti.
Työmaan siivoukseen ei saa käyttää harjausta vaan suuret roskat tulee kerätä käsin, jonka jälkeen
tilat imuroidaan HEPA-luokitellulla ja HEPA-suodattimella varustetulla imurilla. Kaikkien rakennusmateriaalien tulee olla puhtaita ja kuivia ennen kuin ne asennetaan kiinteästi rakennukseen. Urakoitsija tekee pölynhallintasuunnitelman(suojaus, osastointi ja alipaineistussuunnitelman), joka esitetään tilaajalle/valvojalle aloituskokouksessa.

6.2.

Loppusiivous
Siivoustoimenpiteet tulee tehdä ennen osastoinnin/alipaineistuksen poistoa. Osastoinnin ja alipaineistuksen poistamisen jälkeen tulee urakoitsija käydä kaikki remontin kohteena olevien tilojen pinnat läpi ja puhdistaa nämä. Loppusiivouksen jälkeen urakoitsija tarkistaa tilat yhdessä tilaajan
kanssa.

6.3.

Tilaajan omat hankinnat
Tilaaja toteuttaa ennen kokonaisurakan alkua kiintokalusteiden, varusteiden sekä sähkö, vesi ja
viemärikalusteiden purkamisen ja pois kuljetuksen poiskuljetuksen omalla kustannuksellaan sekä
takaisinasennuksen. Tilaaja sopii urakoitsijan kanssa töiden yhteensovittamisesta ja urakoitsijan
on tämä otettava huomioon kokonaisaikataulua laatiessa. Urakoitsijan on jätettävä tilaajalle vähintään viikko työaikaa ennen koulun avautumista.
Marttilassa 28.01.2022
Jarkko Vihtonen
Rakennustarkastaja
puh. 0447449520

Kv 15.11.2021 Liite 9 § 103
Kh 7.12.2021 Liite 1 § 237
Tekn. ltk 3.2.2022 9 § Liite 9.

Kv 15.11.2021 Liite 10 § 103
Kh 7.12.2021 Liite 2 § 237
Tekn. ltk 3.2.2022 10 § Liite 10.

Marttilassa 15.11.2021

VALTUUSTOALOITE
Marttilan Perussuomalaiset

Linja-autopysäkin sadekatos Härkätien varteen Lammiontien kohdalle

Teknisen lautakunnan pitäisi ryhtyä pikaisiin toimiin linja-autopysäkin parantamiseksi ja
sadekatoksen rakentamiseksi Härkätien varteen Lammiontien kohdalle Koski Tl:n suuntaan
menijöille. Nykyisin yläasteelle ja lukioon menijät joutuvat odottamaan linja-autoa sateessa.
Samalla voisi kiinnittää huomiota linja-autopysäkkien sadekatosten tarpeellisuuteen myös muilla
koulumatkaliikenteeseen liittyvillä pysäkeillä.
Nykyisin, kun kierrätys ja säästäminen ovat muodissa, niin naapurikunnassamme Liedossa on
valtatie 10 varrella korvattu juuri edellisiä sadekatoksia uusilla, niin sieltä voisi tiedustella, että
olisiko siellä poistetuissa katoksissa yhtään ehjää, jonka voisi lahjoittaa tänne Marttilaan, jos ei
kunnalla tai Elyllä ole varaa investioda tänne uutta katosta.
Toivon kunnan viranhaltioilta ja luottamustoimissa olevilta aktiivisuutta tämän asian pikaiseksi
korjaamiseksi. Kun liki 20 vuotta sitten tein aloitteen linja-autopysäkin ja sadekatoksen
rakentamisesta Marttilan koululle menevän Metsäniityntien kohdalle, jotta Koski Tl:ään yläasteelle
ja lukioon menijöiden ei olisi tarvinnut odottaa linja-autoa sateessa, niin kunnassa intettiin vuosia,
eikä saatu otettua Ely-keskukseen yhteyttä, jotta pysäkki ja sadekatos olisi saatu aikaiseksi.
Hankkeen toteutumiseen kesti kymmenen vuotta siitä, kun aloite oli tehty.
Marttilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä

_________________________
Lauri Heikkilä

______________________________
Janne Gustafsson

_________________________
Mikko Holopainen

______________________________
Kimmo Kylämäki

Kh 17.1.2022 Liite 2 § 8
Tekn. ltk 3.2.2022 11 § Liite 11.

