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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
TEKNLK 07.12.2022 § 75    
      
 
 

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on läsnä. 

 
Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 ======
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
TEKNLK 07.12.2022 § 76    
      
 
 

Hallintosäännön 155 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja 
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättä-
mällä tavalla. 

 
Päätösehdotus Päätetään pöytäkirjan tarkastusajankohdasta ja valitaan pöytäkirjan 

tarkastajat. 
 
 
Päätös Pöytäkirja tarkastetaan 8.12.2022 ja tarkastajiksi valittiin Anu Salo ja Matti 

Mäkinen. 
 
 ======
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Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätetaksaksi vuodelle 2023 
 
TEKNLK 07.12.2022 § 77    
1106/14.06/2022    
 

Forssan kaupungin jätelautakunta on valmistellut jätetaksaa vuodelle 2023 
yhteistyössä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. Jätelautakunta pyy-
tää toimialueen kunnilta lausuntoja ehdotuksesta yhteistoiminta-alueen 
kuntien yhteiseksi jätetaksaksi vuodelle 2023. Jätelautakunta käsittelee jä-
temaksutaksan vuodelle 2023 kokouksessaan 14.12.2022. Mahdolliset lau-
sunnot on pyydetty lähettämään Forssan kaupungin jätelautakunnalle 
1.12.2022 mennessä. Lausunnon antamiseksi on anottu jatkoaikaa 
8.12.klo 10.00 asti. 
 
 Keskeisimmät jätemaksutaksaan ehdotettavat muutokset: 
  
- Jätemaksutaksan rakennetta on muutettu aikaisempaan verrattuna, eli 
vuoden 2023 jätemaksutaksa on jaettu kahteen eri osioon, 
tekstimuotoiseen perusteluosioon ja hinnastoon, joka on taksan liitteenä 1. 
Jätemaksutaksan laadinnassa on käytetty apuna Kuntaliiton opasta 
jätetaksan laadintaan 
  
- Taksassa on huomioitu jätelainsäädännön muutoksesta johtuva 
kuntavastuun laajentuminen, eli kunnan vastuulla olevan 
jätteenkuljetuksen laajeneminen bio- ja pakkausjätteisiin 
  
- Kuvauksia eri jätejakeiden kuljetusjärjestelmistä toimialueella on 
tarkennettu 
  
- Jäteastioiden tyhjennys- ja käsittelymaksujen määräytymisen perusteita 
on tarkennettu 
  
- Keskeisimpiä käsitteitä on yhtenäistetty jätehuoltomääräysten käsitteiden 
kanssa 
 
- Maksutaulukoihin esitettävät muutokset on nähtävillä liitteessä, jossa on 
esitetty vuoden 2022 hintoihin esitettävät muutokset vuodelle 2023  
 
Esityslistan liitteet: 
- Lausuntopyyntö jätetaksa 2023 
- Luonnos, jätemaksutaksa 1.1.2023 alkaen 
- Luonnos, hinnat 1.1.2023 alkaen 
 

Lisätietoja:  Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen 

 
Päätösehdotus Teknisellä lautakunnalla ei ole lausuttavaa Forssan kaupungin jätelauta-

kunnan jätemaksutaksan ehdotukseen vuodelle 2023. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Sopimuksen päivittäminen: Pöytyän Yläneen jätevesien johtaminen ja käsittely Säkylän kun-
nan viemärilaitoksella 
 
TEKNLK 07.12.2022 § 78    
      
 
24/47.472/2022 
 
TEKNLK 26.01.2022 § 9 
 ELY-keskus valvoo Köörnummen jätevedenpuhdistamon toimintaa Alue-

hallintoviraston ympäristölupaan (Päätös Nro 12/2014/2, 30.1.2014, Dnro 
ESAVI/342/04.08/2012) perustuen. Säkylän jätevedenpuhdistamon ympä-
ristöluvan vastuuvalvojana toimii Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Ti-
mo Stranius. Köörnummen jätevedenpuhdistamon määräaikaistarkastus 
pidettiin 15.12.2021.  

 
 Määräaikaistarkastuksen perusteella vesihuoltolaitoksen tulee voimassa 

olevan ympäristöluvan mukaisesti mm. päivittää kunnan ja isompien jäte-
vettä toimittavien toimijoiden väliset sopimukset jäteveden johtamisesta 
Köörnummen jätevedenpuhdistamolle. Em. perusteella Säkylän kunnan ja 
Pöytyän kunnan välinen sopimus tulisi päivittää. 

 
 Köörnummen jäteveden ympäristöluvan lupamääräyksissä kohdassa 8 esi-

tetään:  
 
 Luvanhaltijan ja puhdistamolle tai viemäriverkostoon jätevettä johtavien lai-

tosten välisissä sopimuksissa on varmistuttava siitä, että laitokset osaltaan 
huolehtivat, ettei poikkeavia jätevesiä johdeta esikäsittelemättöminä viemä-
riin, mikäli niiden johtaminen on kielletty asetuksella tai ne muutoin mää-
ränsä tai laatunsa vuoksi vaarantavat jätevedenpuhdistamon tai viemäri-
verkon toimintaa, vaikeuttavat puhdistamolietteen hyötykäyttöä tai aiheut-
tavat haittaa purkuvesistössä. 

 
 Luvanhaltijan ja puhdistamolle jätevettä johtavien laitosten välisissä sopi-

muksissa on otettava huomioon, että teollisuusjätevesien ja muiden tavan-
omaisesta poikkeavien jätevesien johtamisesta kiinteistöiltä viemäriin tulee 
olla vesihuoltolain 21 §:ssä tarkoitettu liittymissopimus, jonka sisältö vastaa 
ympäristönsuojelulain, ympäristönsuojeluasetuksen ja valtioneuvoston 
asetuksen 1022/2006 vaatimuksia jätevesien esikäsittelystä, johtamisesta 
sekä määrän ja laadun tarkkailusta sekä liittyjän omassa ympäristöluvassa 
annettuja määräyksiä. Samoin sopimuksissa on otettava huomioon, että 
luvanhaltija saa käyttöönsä jäteveden käsittelyä ja johtamista sekä niiden 
tarkkailua koskevat tiedot mainittujen säännösten noudattamisen varmista-
miseksi ja tämän päätöksen noudattamiseksi. Edellä mainitut vesihuolto-
lain mukaiset sopimukset sekä tämän luvan haltijan ja laitosten välillä teh-
dyt sopimukset on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä tai muulla asian 
omaisten viranomaisten kanssa sovittavalla tavalla. 

 
 Luvanhaltijan on oltava selvillä poikkeavien jätevesien laadusta, määrästä 

ja esikäsittelytoimenpiteistä, mihin liittyen luvan haltijan on huolehdittava 
siitä, että luvanhaltijan ja puhdistamolle jätevettä johtavien laitosten välisis-
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sä sopimuksissa otetaan huomioon, että viemäriverkoston haltija osaltaan 
selvittää teollisuus- ja muuta talousjätevedestä poikkeavaa jätevettä johta-
vien laitosten liittymissopimuksien sisältöjen ajantasaisuuden sekä laitos-
kohtaisesti jätevesien määrän ja laadun vaihtelut sekä sen, onko tarvetta 
vähentää jätevesien haitallisuutta esikäsittely- tai muiden toimenpiteiden 
avulla ennen niiden johtamista yleiseen viemäriin. Samalla on varmistutta-
va, että viemäriverkoston haltijat varmistuvat jätevesien laadun ja määrän 
tarkkailun riittävyydestä sekä siitä, etteivät viemäriin johdettavat jätevedet 
sisällä aineita, joiden johtaminen yleiseen viemäriin on luvanvaraista ympä-
ristönsuojeluasetuksen 3 §:n nojalla tai kielletty valtioneuvoston asetuksel-
la 1022/2006. 

 
 Sweco Infra & Rail Oy on pyydetty valmistelemaan Säkylän kunnan ja Pöy-

tyän kunnan välistä sopimusta. Sopimuksen valmistelun aikana ollaan yh-
teydessä mm. ELY-keskukseen ja Pöytyän kunnan tekniseen johtajaan. 
Sopimuksen valmistuttua se tullaan esittelemään teknisessä lautakunnas-
sa. 

 
Lisätietoja:  Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014  
 
Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee asian tiedokseen. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan.  
  
  ======  
 

Sopimus Pöytyän kunnan Yläneen viemäröintialueen jätevesien johtami-
sesta ja käsittelystä Säkylän kunnan viemärilaitoksella on valmisteltu alle-
kirjoitettavaan muotoon. Sopimus laadittiin yhteistyössä teknisen toimialan, 
Sweco Infra & Rail Oy:n ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen 
kanssa. 
 
Uudessa johtamissopimuksessa huomioitiin mm. Köörnummen jäteveden-
puhdistamon ympäristöluvassa esitetyt määräykset. Yläneen viemäröinti-
alueelta johdettavan jäteveden laadun varmistaminen kuuluu Pöytyän kun-
nalle. Yläneen viemäröintialueen ja Yläneenjoen jätevesiosuuskunnan jäte-
vesien erillistarkkailu tehdään neljännesvuosittain Säkylän jätevedenpuh-
distamon velvoitetarkkailun yhteydessä. Yläneen viemäröintialueen tarkkai-
lupiste on Kalikan pumppaamo ja Yläneenjoen jätevesiosuuskunnan jäte-
vesien tarkkailupiste jätevedenpumppaamo Kristallirannan lomakylän lä-
heisyydessä. Tarkkailupisteet on esitetty liitekartassa.  
 
Pöytyän kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt omasta puolestaan so-
pimuksen esitetyssä muodossaan. 
 
Uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2023 alkaen. 
 
Sopimusaineistoa esitellään kokouksessa. 
 
Esityslistan liitteet: 
- Sopimus Pöytyän kunnan Yläneen viemäröintialueen jätevesien johta-

misesta ja käsittelystä Säkylän kunnan viemärilaitoksella 
- Liite 1, kartta 
- Liite 2, Köörnummen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan 
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lupamääräysten tarkistaminen, Säkylä. Aluehallintovirasto 30.1.2014 
- Liite 3, Köörnummen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa mää-

rätty selvitys purkupaikkavaihtoehdoista, Säkylä. Aluehallintovirasto 
12.12.2019 

 
 

Lisätietoja:  Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014 
 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen 

 
Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy sopimuksen Pöytyän kunnan Yläneen viemäröintialu-

een jätevesien johtamisesta ja käsittelystä Säkylän kunnan viemärilaitok-
sella. Sopimus allekirjoitetaan kokouksessa. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023 
 
TEKNLK 07.12.2022 § 79    
      
 

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion, jossa 
on hyväksytty mm. tehtäväalue- ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, mää-
rärahat ja tuloarviot. 
 
Koska kunnanvaltuusto hyväksyi teknisen lautakunnan talousarvioehdotuk-
sen sellaisenaan, ei käyttösuunnitelman muutoksia ole tarvetta tehdä. 
 
Esityslistan liitteet: 
- Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaraportti v. 2023, 30.11.2022. 
 

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen 

 
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee asian tiedokseen. 

 
Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Lusikkaojantien turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet 
 
TEKNLK 28.09.2022 § 71  
  
 

Lusikkaojantien varren kiinteistöjen omistajat ovat olleet useita kertoja yh-
teydessä tekniseen johtajaan kadun turvallisuuteen ja ajoneuvojen nopeu-
teen liittyvissä asioissa. Kadun keskivaiheilla asuva kuusihenkinen perhe 
on esittänyt, että kadulla ajetaan jopa 80 km:n tuntinopeudella ja kiihdytel-
lään voimakkaasti. Kadun alkupäähän on asennettu kunnan toimesta Piha-
katu-merkki, joka edellyttää varovaista käyttäytymistä alueella.  
 
Pihakatu-merkin tarkoitus: Pihakatu on tarkoitettu yhteisesti jalankulku- ja 
ajoneuvoliikenteelle. Tie osoitetaan pihakaduksi liikennemerkein. Vaikka 
pihakatu on tarkoitettu sekä jalankulku- että ajoneuvoliikenteelle, 
ajoneuvon nopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi. 
Autoilija ei saa ylittää 20 km/h vauhtia. Ajoneuvon kuljettajan on myös 
annettava pihakadulla jalankulkijalle esteetön kulku.  
 
Lastensa turvallisuudesta huolestunut henkilö on esittänyt hidasteen asen-
tamista kadun keskivaiheille. Alueen asukkaista osa on em. perheen 
kanssa samalla kannalla ja osa vastustaa nopeusrajoitusten asettamista ja 
hidasteen asentamista ajoradalle. Henkilöiden välillä tuntuu olevan asioista 
erimielisyyksiä. 
 
Tekninen lautakunta toimii tienpitäjän ominaisuudessa, eivätkä asukkaiden 
välisten riitojen selvittely kuulu lautakunnan tehtäviin. Kuitenkin jos tiellä on 
havaittavissa jatkuvia ylinopeuksia ja kadulla kulkevat lapset ja aikuiset 
joutuvat siksi vaaratilanteisiin, tulee lautakunnan päättää millä rakenteelli-
sella tavalla tienpitäjä voi vaikuttaa tien turvallisuuden parantamiseen. 
 
Tekninen lautakunta teetti v. 2021 Lehmuuntielle kaksi loivaa hidastetta 
alueen turvallisuuden parantamiseksi. Teknisen lautakunnan on mahdol-
lista päättää hidasteen tai hidasteiden asentamisesta katualueille. 
 
 

Lisätietoja:  Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen 

 
Päätösehdotus Lautakunta kehottaa Lusikkaojantien varren asukkaita huomioimaan piha-

katu-merkin edellyttämät, turvallisuuteen liittyvät asiat kadulla liikkuessaan. 
Asukkaiden tulee kehottaa vieraitaankin noudattamaan varovaisuutta katu-
alueella. Lautakunta jää seuraamaan onko tällä ensimmäisellä kehotuk-
sella vaikutusta ajonopeuksiin ym. turvallisuuden huomioimisessa ja tarvit-
taessa päättää myöhemmin esim. hidasteiden toteuttamisesta Lusikka-
ojantien keskivaiheille. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ====== 
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TEKNLK 07.12.2022 § 80    
818/08.00.00/2022    
 
 Lusikkaojantien kadun keskivaiheilla asuva kuusihenkinen perhe on ottanut 

edelleen yhteyttä Lusikkaojantiellä kulkevien ajoneuvojen toistuvista suu-
rista nopeuksista. Perhe on huolestunut lastensa ja muiden kadulla liikku-
vien puolesta. Kadun toisella puolella asuu perhe, jolla on 2-vuotias lapsi. 
Kadunvarren asukkailla on erimielisyyksiä asian suhteen ja poliisit ovat 
käyneet selvittelemässä ristiriitaisuuksia. Tekninen lautakunta on käsitellyt 
asiaa aikaisemmin ja asukkaille jaettiin kehotus, jossa pyydettiin huomioi-
maan pihakatumerkin edellyttämät, turvallisuuteen liittyvät asiat kadulla liik-
kuessaan. Asukkaita pyydettiin kehottamaan vieraitaankin noudattamaan 
varovaisuutta katualueella. Lautakunta esitti palaavansa miettimään jatko-
toimenpiteitä, mikäli kehotuksella ei olisi vaikutusta ajonopeuksiin ym. tur-
vallisuuden huomioimisessa. Teknisellä lautakunnalla tienpitäjän edusta-
jana on onnettomuuksien ja vaaratilanteiden välttämiseksi mahdollisuus 
vaikuttaa kadun rakenteisiin ja liikennejärjestelyihin mutta muilta osin lii-
kenneturvallisuuden valvonta ja henkilöiden välisten ristiriitaisuuksien sel-
vittely kuuluu poliisiviranomaisille. 

 
 Tienpitäjän toimenpiteenä turvallisuuden parantamiseksi olisi yhden tai 

kahden hidastetöyssyn toteutukset Lusikkaojantielle. Hidastetöyssyjen 
muoto ja koko olisivat samantyylisiä, kuin Lehmuuntielle toteutetuissa hi-
dastetöyssyissä. 

 
 Esityslistan liitteet: 
 Karttaliitteet 3 kpl 

 
Lisätietoja:  Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen 

 
Päätösehdotus Lautakunta päättää toteuttaa Lusikkaojantie -nimiselle kadulle kaksi hidas-

tetöyssyä liikennenopeuksien hillitsemiseksi vuoden 2023 keväällä suori-
tettavien asfaltointien yhteydessä. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Terveyskeskusrakennuksen vanhimman nelikerroksisen osan vesikaton peruskorjaus v. 2023 
 
TEKNLK 07.12.2022 § 81    
1184/10.03.02.01/2022    
 

Terveyskeskusrakennuksen vanhimman nelikerroksisen osan tiilikaton uu-
siminen alusrakenteineen on esitetty vuoden 2023 talousarvion investointi-
osassa. Vesikaton uusimiseen liittyvät suunnitelmat ovat valmistumassa A-
Insinöörit Oy:llä. Tarjouspyyntöasiakirjat valmistellaan kilpailuttamisvaihee-
seen teknisellä toimella. Urakka tulee sisältämään vesikaton uusimiseen 
liittyvät työt kokonaisuudessaan. Työturvallisuusasioihin tulee erityisesti 
kiinnittää huomiota koska työkohde on korkealla. Tarjouspyyntöasiakirjojen 
valmistuttua aineisto on tarkoitus laittaa kilpailutukseen niin että tarjousten 
jättämisajankohta on vuoden 2023 tammi-helmikuussa. Hankinta tulee ylit-
tämään kansallisen kynnysarvon ja tarjouspyyntö ilmoitetaan Hilma-ilmoi-
tusmenettelyllä. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa avoimena tarjouspyyntö-
menettelynä. 
 
Luonnosvaiheen suunnitelmia esitellään lautakunnassa tarvittaessa. 
 
Liitteet: 
Luonnosvaiheen rakennepiirustukset, A Insinöörit Oy, 4 kpl 
 

Lisätietoja:  Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen 

 
Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy terveyskeskusrakennuksen vanhimman nelikerroksi-

sen osan vesikaton peruskorjaussuunnitelman luonnospiirustukset ja han-
kintamenettelyn. Lautakunta valitsee urakoitsijan myöhemmin teknisen joh-
tajan esityksen pohjalta.   
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen (tekla) 
 
TEKNLK 07.12.2022 § 82    
      
 
 

 Kuntalain 92 §:n mukaan mm: 
 

 "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallin-
tosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen kä-
siteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alai-
sen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asian-
omainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jos-

sa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 
 

 Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenet-

telyä koskevia asioita; 
 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 

asioita; 
 3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, 

jos asianomaiset kunnat niin sopivat." 
 

 Hallintosäännön 45a §:n mukaan "Asian ottamisesta kunnanhallituksen kä-
siteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai 
kunnanjohtaja. 

 
 Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen 

puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä." 
 
 Hallintosäännön 45b §:n mukaan:  
 "Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallituksel-

le tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita 
tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeut-
taan. 

 
 Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemis-

tään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asia-
ryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

 
 Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. 

Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoitta-
misesta. 

 
 Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheen-

johtajalle ja esittelijälle. 
 
 Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden 

estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian 
ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi." 
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 Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. 
 
 Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltija-

päätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa. 
 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 

 Tekninen johtaja 
 § 4 Kiinteistötietojen tarkastajan tehtävien järjestely 
 § 5 Teknisen toimen siivoojan irtisanoutuminen 
 § 6 Kiinteistönhoitajan palkkaaminen 
 § 7 Tehtävänimikkeiden ja työtehtävien muutokset 

vesihuoltolaitoksella 1.1.2023 alkaen 
 
 § 21 Liikennemerkkien hankinta Liikennealueet, Terveyskeskus, 

Kirjaston tontti kevyenliikenteen väylineen, v. 2022 
 § 24 Anomus vesimaksun kohtuullistamiseksi 
 § 25 Anomus jätevesimaksun kohtuullistamiseksi / Kaltinhakantie 18 

(Kiinteistö Oy Säkylän Talot) 
 § 26 Kunnanviraston sisäoviin Iloq-lukitusjärjestelmän hankinta 
 § 27 Anomus vesimaksun kohtuullistamiseksi 
 § 28 Kattoturvatuotteiden hankinta Terveyskeskus, Lallin 

koulurakennukset ja Isosäkylän koulu v. 2022 
 § 29 Korvaus Keskustan päiväkodin ja Lehmuun puistoalueen 

hoidosta 
 § 30 Kunnan varikon vesikaton korjaustyöt, hankintapäätös 
 § 31 Karttapalvelun ja Louhi väestösovelluksen hankinta 
 § 32 Palokuja -nimisellä katualueella sijaitsevien rakennusten purku. 

Hankintapäätös 
 § 33 Korvaus Säkylän kirjaston ympäristön hoidosta 
 § 34 Korvaus Kepolan leikkikentän haravoinnista 
 § 35 Jäteveden esipuhdistamon purkaminen Keltasiiven omistamalla 

kiinteistöllä. Hankintapäätös 
 § 36 Ilmanvaihtojärjestelmien ilmamäärien mittauslaitteen hankinta 

 
 

 Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 
45a §:n mukaista otto-oikeuttaan. 

 
Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Tekninen lautakunta § 83 07.12.2022 
 

 

 
Ilmoitusasiat 
 
TEKNLK 07.12.2022 § 83    
      
 

Teknisen lautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat: 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
- 12.10.2022, Kirje; Palvelujärjestelmän varautuminen sähkökatkoihin 
talvikaudella 2022-2023 
- 17.10.2022; Lausuntopyyntö asetusmuutoksista juomavesidirektiivin 
täytäntöönpanemiseksi 
 
Sisäministeriö 
- 17.10.2022; Lausuntopyyntö luonnoksesta pelastustoimen ja 
hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamisesta 
 
Valtiovarainministeriö 
- Lasten mielipiteitä julkisten varojen käytöstä, kysely 10–17 -vuotiaille 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
- 10.10.2022; Lausuntopyyntö luonnoksesta Kansalliseksi 
metsästrategiaksi 
- 12.10.2022; Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 
vesihuollon tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta 
 
Etelä-Savon ELY-keskus 
- 24.10.2022; Avustusta haettavana vesiensuojeluun kaupunkien alueiden 
käytössä 
- 17.11.2022; MMM-tiedote; Vesihuoltolain uudistaminen käynnistyy 
 
Pohjois-Savon ELY-keskus 
- 30.9.2022, Tiedote; Kunnille ja maakunnille on auki avustushaku 
kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja selvityksiin 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
- 18.10.2022; Avustusta haettavana vesiensuojeluun kaupunkien alueiden 
käytössä 
 
Suomen Kuntaliitto 
- 3.10.2022, Yleiskirje 19/2022; Kunta-alan teknisen henkilöstön työ- ja 
virkaehtosopimuksen (TS-22) 2022-2025 0,5 prosentin suuruisen 
keskitetyn järjestelyerän jakaminen 
 
Turun hallinto-oikeus 
- 10.10.2022; Päätös valituksesta, joka koskee Säkylän kunnanvaltuuston 
päätöstä 6.6.2022 § 35; Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaava 
 
Maanmittauslaitos 
- Kutsu maanmittaustoimituksen kokoukseen 13.12.2022, kohde Valtatien 
12 parantaminen välillä Eura – Raijala Euran ja Säkylän kunnissa 
- Toimituspöytäkirja rajankäynnistä 2.11.2022 kiinteistöllä Uusi-Perttula I, 
Pruunintie 10 
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- Pöytäkirja 9.11.2022; Lohkominen kiinteistöllä Kalevanpolku V, 
Kalevanpolku 9 
- Pöytäkirja tiekunnan perustavasta kokouksesta 3.10.2022 
 
Metsäkeskus 
- Ilmoitukset yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta 
8 kpl 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 
- 19.10.2022; Päätös nesteytetyn maakaasun (LNG) varaston ja siihen 
liittyvän höyrystyslaitteiston rakentamisesta 
 
Hätäkeskuslaitos 
- 19.9.2022; Tiedote ilmoitinlaitteiden sopimusehtojen muutoksesta 
1.11.2022 
 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 
- 10.10.2022; Avustusten hakeminen asuntoalueiden kunnallistekniikan 
rakentamiseen vuosina 2020-2030, hakuaika 31.1.2023 asti 
 
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 
- 1.11.2022, Kertaraportit 1.11.2022; Kivikylän Kotipalvaamo Oy Säkylä, 
jätevesitarkkailu 
- 2.11.2022, Väriraportti; Eurajoen tarkkailututkimukset lokakuussa 2022 
- 15.11.2022, Kertaraportti; Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo 
- Testausselosteet 1.11.2022 ja 17.11.2022 
- 22.11.2022, Jaksoraportti 3/2022; Säkylän kunnan Köörnummen 
jätevedenpuhdistamon päästötarkkailututkimukset heinä-syyskuu 
 
Satakunnan pelastuslaitos 
- Ote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan 20.9.2022 kokouksen 
pöytäkirjasta § 25; Satakunnan pelastuslaitoksen talouden 
kuukausiraportointi heinäkuu 2022 
 
Ramboll Finland Oy 
- Hankesuunnitelma 15.11.2022; Rauman seudun kävelyn, pyöräilyn ja 
kestävän matkaketjujen edistämisohjelma 
 
Rakennustieto Oy 
- 30.9.2022; Palveluiden sopimusehdot ja hinnankorotukset 1.1.2023 
 
CGI Suomi Oy 
- 29.9.2022; Palvelu- ja ylläpitomaksut sekä henkilötyöhinnat muuttuvat 
 
Hansel Oy 
- 10.10.2022; Puhtaanapidon tarvikkeet -puitesopimuksen mukaisten 
sopimustuotteiden hintoihin muutoksia 
 
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 
- 28.9.2022; Sähkönmyyntisopimuksen vahvistusilmoitukset 4 kpl 
 
Säkylän kunta 
- Otteet kunnanvaltuuston 26.9.2022 kokouksen pöytäkirjasta: 
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§:t 52 ja 53 Eron myöntäminen teknisen lautakunnan jäsenyydestä / 
luottamustehtävän täyttäminen 
- Otteet kunnanhallituksen 17.10.2022 kokouksen pöytäkirjasta: 
§ 204; Laskujen perinnän siirtäminen Suomen Kuntaperintä Oy:lle 
§ 205; Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2023 alkaen 
§ 206; Maanvaihto Länsi-Säkylän yritysalueelta 
§ 207; Metsämaan hankinta 
§ 208; Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaava / Hallinto-oikeus jätti 
valituksen tutkimatta 
- Ote kunnanvaltuuston 14.11.2022 kokouksen pöytäkirjasta § 61; Vuoden 
2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma 
 
KVVY Tutkimus Oy 
- Testausselosteet 3 kpl 
 
 
 

Lisätietoja Hallintopalvelusihteeri Tarja Syvänen, 044 7328 113 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen 

 
Päätösehdotus Merkitään lautakunnan tietoon saatetuiksi. 
 
Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 75, § 76, § 77, § 79, § 82, § 83 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 78, § 80, § 81 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 

• kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Säkylän kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Säkylän kunnan tekni-
nen lautakunta.  
 
Kirjaamon yhteystiedot:  
 
Käyntiosoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sakyla.fi  
Faksinumero: 02 8328 316  
Puhelinnumero: 02 83281  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
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• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Säkylän kun-
nan kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on 9.12.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 


