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§ 135
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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§ 136
Pöytäkirjan tarkastaminen
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.
Päätös
Iida Salonen ja Timo Vuorila
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§ 137
Viranhaltijapäätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja Mika Heinonen on ajalla 23.10.2020 - 2.12.2020 tehnyt
oheismateriaalin mukaiset päätökset.
KuntaL 51 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka
on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia
tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen
viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa
tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian
ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa,
jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita.”
Tekninen johtaja
Hankinta:
§ 28 Karhukallion päiväkodin astianpesukone, 23.11.2020
§ 29 Valokatalyysipinnoite, 23.11.2020
§ 30 Ruskotalo, talonmiehen asunnon lattia, 24.11.2020
§ 31 Yhdistelmäkoneet, 24.11.2020
Lupa:
§ 27 Alueen käyttölupa; Varsinais-Suomen pelastuskoirat ry:n (VSPK) hälytysryhmän
etsintäharjoitus, 11.11.2020
Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
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Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta
23.10.2020 - 2.12.2020 tietoon saatetuiksi. Samalla lautakunta toteaa, että se ei käytä
em. päätöksiin otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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§ 138
Teknisten palveluiden toiminnasta tiedottaminen
RUSDno-2020-574
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja esittelee tämän hetken koronatilanteen vaikutuksia teknisissä
palveluissa, sekä poikkeus toimenpiteitä, joita on tehty, sekä vaikutuksia toimialaan.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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§ 139
Turun seudun puhdistamo Oy:n Yhtiösopimuksen mukainen osakaskuntien
osakeomistuksen määräaikaistarkastus
RUSDno-2020-575
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Turun seudun puhdistamo Oy:n omistajien 14.12.2016 solmiman Yhtiösopimuksen
(=osakassopimuksen) mukaan omistajakuntien omistusosuuksien yhtiössä tulee
vastata sitä suhteellista osuutta, jolla kukin omistajakunta jätevesillään yhtiötä
rasittaa. Osakeomistusprosentin tulee siten vastata kunkin omistajakunnan
käyttämän jäteveden puhdistuspalvelun määrää.
Yhtiön pääomakustannukset jaetaan omistajille omistajien omistusosuuksien
mukaisesti. Kun omistusosuus vastaa palvelun käyttömäärää, myös
pääomakustannukset jakautuvat omistajille siinä suhteessa kun nämä palvelua
käyttävät. Käyttökustannukset jakautuvat omistajille suoraan palvelun käytön
mukaisesti.
Vuonna 2021 on aika ensimmäistä kertaa tehdä omistusosuuksien ja palvelun
käyttömäärien synkronointi ts. määräaikaistarkastus. Osakassopimuksen mukaan
omistusosuuksien tarkastus tehdään viiden vuoden välein. Määräaikaistarkastuksessa
havaitut tarvittavat omistusosuuden muutokset toteutetaan suunnatulla osakeannilla,
kuten toimittiin myös vuonna 2016 osakassopimuksen tullessa voimaan.
Osakassopimuksen mukaista päivitystä valmistellaan alustavasti yhtiön
kevätyhtiökokoukseen 2021. Ennen yhtiökokousta tulee omistajakunnissa tehdä
omistusmuutoksiin tarvittavat päätökset.
Yhtiön omistajilta perimät pääomakustannukset seuraavat omistusosuuksia yhtiössä.
Omistusosuuden muutos johtaa siten omistajakunnan kannalta joko siltä perittyjen
jäteveden käsittelymaksujen nousuun taikka laskuun. Muutoksen suunta riippuu siitä,
miten omistajakunnan jätevesikuormitus on vuoden 2016 jälkeen kehittyneet
suhteessa toisiin omistajiin.
Suunnatussa osakeannissa yhtiön osakkaat yhtä lukuun ottamatta saavat uusia
osakkeita. Kunkin osakkaan saama osakemäärä riippuu sen yhtiölle toimittaman
jäteveden määrästä ja laadusta. Uudet osakkeet ovat saajalleen maksuttomia. Niistä ei
makseta varainsiirtoveroa eikä uusien osakkeiden saaminen johda kirjanpidollisten
voittojen tai tappioiden syntymiseen omistajakunnassa. Osakeannin kautta
omistussuhteet saadaan säädettyä tarkkaan palvelun käytön mukaiseksi.
Osakeannin toteuttaminen edellyttää kahta päätöstä. Ensin yhtiökokous päättää
uusien osakkeiden suuntaamisesta omistajille. Seuraavana askelena on, että
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omistajakunta merkitsee saamansa osakkeet. Merkitseminen tarkoittaa osakkeiden
vastaanottamista. Merkinnät on osakkeiden rekisteröintiprosessin
yksinkertaistamiseksi tarkoituksenmukaista tehdä yhtiökokouksen yhteydessä.
Merkintäasiakirjan allekirjoittavalla kokousosallistujalla on oltava kyseiseen toimeen
asianmukainen valtuus ja oikeus edustaa omistajakuntaa nimenkirjoittajana tässä
asiassa, jotta osakemerkintä olisi pätevä.
Osakkaat ovat yhdessä sitoutuneet osakassopimuksen noudattamiseen. Omistajien
omistusosuuksia ja niihin määräajoin tehtäviä muutoksia käsitellään Yhtiösopimuksen
(osakassopimuksen) kohdissa B 4.2 ja 4.3.
Yhtiön nykyiset omistussuhteet perustuvat osakkaiden tuottamiin jätevesimääriin
vuonna 2015. Osakassopimuksen mukaan: ”Osakkaiden jätevesikuormituksen ja
omistusosuuksien vastaavuus arvioidaan viiden vuoden välein edellisen täyden
toimintavuoden mitatun jätevesikuormituksen perusteella huomioiden mahdollisten
yksittäisten poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutukset.” Ensimmäinen
vastaavuustarkastelu toteutetaan siis vuoden 2021 aikana vuoden 2020 tietojen
perusteella huomioiden mahdollisten yksittäisten poikkeuksellisten olosuhteiden
vaikutukset. Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden täsmälliset määrät
selviävät, kun vuoden 2020 kuormitusluvut ovat tiedossa meneillään olevan vuoden
päättymisen jälkeen.
Nykyiset omistusosuudet ovat seuraavat.

Osakeomistus alkaen
vuodesta 2016
%
Turku
62,3%
Kaarina
11,1%
Paimio
3,1%
Lieto
3,7%
Rusko
1,0%
Raisio
7,0%
Naantali
6,1%
Masku
2,0%
Nousiainen 0,6%
Mynämäki 1,3%
Aura
0,7%
Pöytyä
0,6%
Oripää
0,2%
Marttila
0,3%
YHTEENSÄ

kpl
8295
1478
413
493
133
932
812
266
80
173
93
80
27
40

100,00% 13315

Kunnan tai kaupungin lopullisen päätöksen tulee sisältää
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päätös osakkeiden merkinnästä ja
merkintäasiakirjan allekirjoittajan valtuutus tähän tehtävään.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että, kunnanhallitus päättää merkitä
Ruskon kunnalle Turun seudun puhdistamo Oy:n maksuttomassa osakeannissa
vuonna 2021 suunnattavat osakkeet. Yhtiökokousedustaja tekninen johtaja Mika
Heinonen valtuutetaan Ruskon kunnan puolesta allekirjoittamaan merkintää koskeva
asiakirja.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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§ 140
Valtuustoaloite koirapuiston rakentamisesta
RUSDno-2020-576
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 § 44 Ruskon työväenyhdistyksen aloite koirapuiston kartoittamisesta ja
rakentamisesta Ruskolle.pdf
2 Paasniitun_koirapuisto_YS_LUONNOS-20201019.pdf
Ruskon työväen yhdistys on tehnyt valtuustoaloitteen koirapuiston rakentamisesta
Ruskolle. Aloite on oheismateriaalina
Tekninen lautakunta on kokouksessa 23.9.2020 § 95 keskustellut koirapuiston
sijoittamisesta Paasniitun lähiliikunta-alueen yhteyteen.
Oheismateriaalina on kartta suunnitellusta koirapuistoalueesta, joka on lisätty
Paasniitun lähiliikunta alueeseen teknisen lautakunnan syyskuisen kokouksen
keskustelujen pohjalta.
Koirapuiston aidan kustannukset ovat noin 16 000 euroa, ja tämän lisäksi tarvitaan
jonkin verran valaistuksen tehostamista alueella.Kokonaiskustannusarvio on noin 20
000€
Hankkeessa 8410 Paasniitun lähiliikunta-alueen parantaminen on investointimenoja
varattu 100 000 €, joka sisältää urheilurakentamista ja kuntoportaat alueelle. Hanketta
priorisoi hyvinvointilautakunta.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Heinonen, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää hyvinvointilautakunnalle aloitteen hyväksymistä ja esittää
koirapuiston rakentamista suunnitelmissa esitetyllä tavalla. Hyvinvointilautakunta
päättää hankkeen aikataulusta ja toteutuksesta.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti
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§ 141
Ilmoitus- ja muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Heinonen
mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen johtaja
Päätös
Ei asioita
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Muutoksenhakukielto
§135, §136, §137, §138, §139, §140, §141
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

