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Kooste: Säkylän kunnan selvitys hyvinvointialueelle (vuokrattavat kiinteistöt ja 

siirtyvät kiinteistöjä koskevat sopimukset, irtaimen omaisuuden luettelointi) 

Säkylän kunnan omistamista kiinteistöistä ehdotetaan hyvinvointialueelle vuokrattavaksi seuraavia: 

- Terveyskeskus, Välskärintie 5, lukuun ottamatta Terveystalolle ja jalkahoitajalle vuokrattuja tiloja 

- Länsi-Säkylän toimintakeskus, rakennukset 1 ja 2 

- Vanhusten palvelukeskus, Kuokkamaantie 7 (noin puolet rakennuksesta) 

- Paloasema, Palomiehentie 2, lukuun ottamatta asuinhuoneistoa ja KSS OY:lle vuokrattuja tiloja 

- Yhteiskoulussa, Rantatie 340 sijaitsevat koulupsykologin, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan 

tilat 

- Isosäkylän koulussa Rantatie 363 sijaitsevat terveydenhoitajan tilat 

- Huovinrinteen koulussa Koulutie 5 sijaitsevat terveydenhoitajan tilat 

- Lallin koulussa Pyhän Henrikintie 121 sijaitsevat terveydenhoitajan tilat 

- Kepolan koulussa Karjalantie 1B sijaitsevat terveydenhoitajan tilat 

 

Seuraavia kiinteistöjen vuokrasopimuksia ehdotetaan siirrettäviksi kunnalta hyvinvointialueelle: 

- Palvelutalo Sinisiipi, Jukantie 1 (omistaja Kiinteistö Oy Säkylän Talot, vammaisten palvelu, 

asumispalvelut) 

- Satelliittiasunnot, Jukantie 2 B, 2C ja 3B (omistaja Kiinteistö Oy Säkylän Talot, vammaisten palvelu, 

asumispalvelut, iäkkäiden palvelut, asumispalvelut) 

- Tarmo-talo, Rantatie 241 (omistaja Kiinteistö Oy Säkylän Talot, iäkkäiden palvelut, asumispalvelut) 

- Suvanto, Kuokkamaantie 11 (omistaja Köyliön Vanhustenkotiyhdistys, iäkkäiden palvelut, 

asumispalvelut) 

 

Seuraavia terveyskeskuksen tiloja (kunta vuokrannut Satadiagille) ehdotetaan hyvinvointialueelle 

vuokrattavaksi: 

- Kuvantamistilat 

- Välinehuoltotilat 

- Laboratoriotilat (vuokrasopimus valmistelussa) 

 

Lisäksi on Satakunnan pelastuslaitoksen ja yksityisten vapaapalokuntien välisiä sopimuksia (eivät ole 

kunnan päätettävissä) jotka saattavat siirtyä hyvinvointialueelle: 

- Köyliön VPK,  (oma kiinteistö osoitteessa: Pyhän Henrikintie 404) 

- Tuiskulan VPK  (oma kiinteistö osoitteessa: Voitoistentie 41) 

- Vuorenmaan VPK  (oma kiinteistö osoitteessa: Vuorenmaantie 65) 

- Köyliön Läntinen VPK (oma kiinteistö osoitteessa: Kokemäentie 111 

 

Hyvinvointialueelle siirtyvää irtainta omaisuutta on luetteloitu taulukoissa: 

- Järjestelmien keräilylista, Säkylän kunta 

- Terveydenhuollon laitteet hoitoloittain, Säkylän kunta 

- Keittiöt: laiteluettelo Säkylän kunta 
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Hyvinvointialueelle vuokrattavaksi ehdotetuissa tiloissa oleva taide siirtyy ylilääkäreiden valokuvia lukuun 

ottamatta hyvinvointialueen omaisuudeksi. Tiloissa olevan taiteen arvo on vähäinen eikä siitä ole laadittu 

luetteloa. Siirtyvä taide siirtyy korvauksetta hyvinvointialueen omistukseen. Aikaisempien ylilääkärien 

valokuvat voidaan säilyttää kiinteistöillä mutta ovat kunnan omaisuutta. 


