MARTTILAN KUNTA
Tekninen johtaja

Asia:

Teknisen johtajan päätös
4.2.2022 § 3

Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta
Loimaan seudun kuntien edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2012. Edellisen suunnitelman toteutumista on seurattu
kuntien ja ELY-keskuksen toimesta suunnittelijoiden tukemana muutamia
kertoja sen valmistumisen jälkeen. Vuodesta 2020 alkaen seudun kunnissa otettiin käyttöön liikenneturvallisuuskoordinaattori sekä perustettiin
liikenneturvallisuustyöryhmät.
Valtakunnallisena tavoitteena on, että jokaisella kunnalla tulee olla ajantasainen liikenneturvallisuus suunnitelma tai ohjelma, joka jalkauttaa valtakunnallisia linjauksia alueen erityispiirteet huomioiden. Valtakunnallinen
liikenneturvallisuusstrategia on parhaillaan luonnosvaiheessa ja valmistunee kevään 2022 aikana. Suunnitelman jalkauttaminen alueiden ja kuntien tasolle on yksi suunnitelman lähtökohdista.
Liikenneturvallisuussuunnitelmien päivityksen lähtökohdaksi on jo toteutettu laaja asukaskysely lokakuussa 2021. Kysely tehtiin osana liikenneturvallisuuskoordinaattorityötä. Kyselyn tulosten yksityiskohtainen analysointi ja toimenpidetarpeiden arviointi tehdään suunnitelman päivityksen
yhteydessä.
Työn kokonaishinta tarjouksessa on 38 000 eur (alv 0 %), josta VarsinaisSuomen ELY-keskuksen osuus kokonaiskustannuksista on 50 % ja kuntien kesken väkiluvun suhteessa jaetaan 50 %. Marttilan osuus kustannuksista on 1 131,00 €.

Päätös:

Päätän, että Marttila osallistuu Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaan.

Liitteet:

Tarjous Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta

Kirsi Halkola
Tekninen johtaja

MARTTILAN KUNTA
Tekninen johtaja

Teknisen johtajan päätös
4.2.2022 § 3

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen. velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunta, Tekninen lautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
Puhelinnumero: 044 744 9200
Kunnanvirasto on avoinna
ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14

Oikaisuvaatimusaika
ja oikaisuvaatimuksen
toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
muoto ja sisältö vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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