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Saapuvilla olleet jäsenet
Jyrki Alanko, puheenjohtaja, saapui 17:59
Kimmo Rantala, saapui 17:58
Pete Sillanpää, saapui 18:04
Timo Suominen, saapui 18:05
Virpi Kauhanen, saapui 17:58
Muut saapuvilla olleet
Kari Tuohi, Tekninen johtaja, sihteeri, saapui 17:58
Jukka Leino, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, saapui 17:58
Pentti Urho, Rakennustarkastaja, saapui 18:03
Poissa

Kaija Mäki, 1. varapuheenjohtaja
Ilkka Soukka
Mika Joki, Kunnanjohtaja
Matti Leppäkoski, Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Jyrki Alanko
Puheenjohtaja

Kari Tuohi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
09.11.2020

09.11.2020

Timo Suominen

Kimmo Rantala

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa ja kunnan www-sivuilla.
10.11.2020 - 24.11.2020
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§ 63
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen
estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4)
päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisesti jäsenille,
kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle sekä
kunnanjohtajalle. Esityslista on lisätty kunnan verkko-sivuille.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 64
Pöytäkirjan tarkastus
Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 143 §:n mukaan lautakunnan/jaoston pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Pöytäkirjanpitäjä lähettää laatimansa pöytäkirjaluonnoksen sähköpostitse
tarkastukseen sekä puheenjohtajalle että valituille pöytäkirjantarkastajille. He
hyväksyvät pöytäkirjan mahdollisin muutoksin kokouksen sihteerille osoitetulla
sähköpostilla, joka liitetään pöytäkirjaan, kunnes se on allekirjoitettu. Pöytäkirja
allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa ja kuittaus säilytetään siihen
asti. Tarvittaessa kuittaukset voidaan liittää myös pöytäkirjaan, jotta voidaan
myöhemmin todentaa pöytäkirjan hyväksymispäivä.
Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Virpi Kauhanen ja Kimmo Rantala.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastavat Timo Suominen ja Kimmo Rantala.
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§ 65
Auran kunnan teknisen toimen toteutumisraportti 1.1.2020 - 30.09.2020
AurDno-2020-455
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 Toteuma tekninen 75% 2020.pdf
Auran kunnan teknisen toiminnan ja talouden toteutumisraportti ajalta 1.1.– 31.9.2020
Valmistuneet työt:
Lahdon silta
Vesihuoltolaitoksen uusi ohjelma
Kirkonkulman koulun vesivahingon korjaus
Pääskynpesän sisäilmakorjaus
Keskuspuisto
Kirjaston nurkkiksen pintamaalaus
Hoiva hoitajakutsujärjestelmä ja desifiointikone
Huoltamorakennuksen purku
Säästökallion alue jatko
Kirkonkulman koulun katon peruskorjaus
Kirkonkulman koulun jumppasalin julkisivukorjaus
Yhtenäiskoulun katonmaalaus
Äärentien jatko
Asfalttipaikkaus
Asfalttipäällystys
Puistoalueiden hoito
Kivikoulu aluelämpöverkoston saneeraus
Lattialakkaukset tiilikoulu ja kivikoulu
Parhaillaan tekeillä olevat työt:
IV-säätötyöt
Katuvalo saneeraus
Vesijohto ja viemäri suunnittelu
Talvikunnossapito
Kouluverkkoselvitys
Aloitettavat työt:
Katuvalo hankinta
Paineenkorotusasema
Teollisuushallin lämmitysjärjestelmän muutos
Hoivan salaojat
Talouden toteutumisraportti ja osavuosikatsaus käsitellään kokouksessa.
Tilanne 21.10.2020, menot 72,2% ja tulot 65,1%.
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Talouden toteutumisraportti liitteenä (liite 1)

Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Todetaan tietoon saatetuksi.
Päätös
Todettiin tietoon saatetuksi.
Lahdontien sillan avustuksesta tulossa vielä palautusta.
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§ 66
Sillankorvantien puut
AurDno-2020-399
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 Sillankorvantien välikaista.pdf
Sillankorvantien ja pyörätien väliselle viherkaistalle on istutettu aikanaan vaahteroita
Kisatien ja Mäkien väliin. Vaahterat ovat liian suurikokoisia puita näin kapealle
viherkaistalle. Niiden juuret tunkeutuvat alueen putkilinjoihin ja aiheuttavat vahinkoa
rikkomalla ja tukkimalla niitä. Lisäksi puiden juuret kasvavat siten, että ne tunkeutuvat
asfaltin alle ja nostavat sitä ylöspäin, rikkovat rakennekerroksia ja aiheuttavat
murtumia päällysteeseen.
Koska Sillankorvantien ympäristön vihreys ja säilyminen kauniina ja edustavana on
tärkeää, vaahteroiden korvaamisesta muilla puilla ja istutuksilla FCG:n
vihersuunnittelija Tiina Puska on laatinut alustavan suunnitelman, jolla kadun vihreys
säilytetään ja kadun ja pyörätien rakenteet pysyvät ehjinä ja kunnossa. Suunnitelma
on esityslistan liitteenä. Suunnitelman mukaan välikaistalla kasvavat nykyiset
vaahterat poistetaan ja korvataan helppohoitoisemmilla pienemmillä puilla ja
pensasistutuksilla sekä nurmikolla ja kenttäkivillä. Puiden istutuksessa käytetään
juurimattoa, jolloin juuret eivät vaurioita kunnallistekniikkaa eivätkä asfalttia.
Pensaslajiksi valitaan matala lajike, ettei näkemäestettä synny. Valaistus säilyy
ennallaan. Ennen töiden aloittamista suunnitelmaa tarkennetaan ja keskustellaan
katuosuuden kiinteistöjen omistajien kanssa muutostöistä.
Ehdotus
Esittelijä: Pentti Urho, Rakennustarkastaja
Lautakunta päättää, että Sillankorvantien Kisantien ja Mäkitien välisen viherkaistan
osuudella tehdään ehdotuksen mukaisia muutostöitä.
Päätös
Päätös on päätösehdotuksen mukainen. Talven 2020-2021 aikana puut kaadetaan ja
viemärin kunto selvitetään. Tilalle istutetaan uusia puita ja pensaita. Istutettavista
lajikkeista päätetään teknisessä lautakunnassa tarkempien suunnitelmien ja
kustannusarvion valmistuttua, ennen kevättä 2021. Lisäksi suunnitelmista
keskustellaan alueen lähellä olevien taloyhtiöiden kanssa. Sillankorvantien
kevyenliikenteenväylä on samalla alueella huonossa kunnossa ja sen korjauksesta
päätetään tämän asian käsittelyn yhteydessä. Katuvalaistuksen tasoa selvitetään myös.
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§ 67
Palvelukeskuksen sadevesi- ja salaojaurakka
AurDno-2020-456
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Tämän vuoden ja ensi vuoden investointiohjelmaan on varattu 20 000 euron
suuruinen määräraha Palvelukeskuksen sadevesien ja salaojien uusimista varten.
Salaojat ovat tulleet elinkaarensa päähän ja sadevesiä ei ole johdettu pois
perustuksien viereltä. Järjestelmän uusiminen välittömän korjauksen tarpeessa
vesivahingon estämiseksi. Lisäksi pihojen tulevaisuuden käyttöä suunnitellaan
rakennustöiden yhteydessä, muutostyöt pitää olla valmiina 28.05.2021 mennessä.
Valtuusto ei ole vielä ensi vuoden määrärahoja vahvistanut.
Tekninen toimisto on suunnitellut ja kilpailuttanut salaoja- ja
sadevesiremontin kokonaishintaurakkana, tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoukset
käsitellään kokouksessa.
Tarjousten viimeinen jättöaika on 27.10.2020 kello 15.00, joten tarjoukset esitellään ja
urakoitsija valitaan kokouksessa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 8:lle,
paikalliselle urakoitsijalle.
Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten
hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijaksi halvimman tarjouspyynnön mukaisen
tarjouksen antaneen urakoitsijan. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan
laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.
Päätös
Tarjouspyyntö lähetettiin 8:lle paikalliselle urakoitsijalle. Määräaikaan mennessä
saapui 3 tarjousta, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.
Tekninen lautakunta päätti valita urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen
Iletekniikka Oy:n 24 000€ (alv. 0 %) kokonaisurakkahintaan. Urakka jakaantuu kahdelle
eri vuodelle. Vanhustentaloyhdistykselle on annettu oma tarjous, minkä hankinnasta
yhdistys päättää erikseen.
Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan
urakkasopimusasiakirjat.
Samassa yhteydessä uusitaan hoivan terassin, palvelukeskuksen ja sisäpihan
istutuksia sekä rakenteita, hyväksyttyjen määrärahojen raamin mukaisesti.

Auran kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
29.10.2020

6/2020

9 (21)

Näitä pihojen istutuksia ja rakenteita suunnitellaan yhdessä hoivakodin, Arkean ja
Vanhustentaloyhdistyksen kanssa. Hoivakodin on tarkoitus lisätä terassin puolen
pihan käyttöä ja ulkoilu mahdollisuuksia, tarkemmat suunnitelmat tehdään yhdessä
hoivakodin kanssa.
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§ 68
Paineenkorotusaseman hankinta
AurDno-2020-457
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Tämän vuoden investointiohjelmaan on varattu 21 500 euron suuruinen määräraha
paineenkorotus aseman rakentamista varten. Paineenkorotusasema takaa riittävän
vedenpaineen niissä väliaikaisissa tilanteissa joissa tarvittan varavesiyhteyttä.
Investointi on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.
Ennen rakennustöiden aloittamista laitteen sijoittamisesta sovitaan Väyläviraston
kanssa.
Maanrakennustyöt on tarkoitus tehdään tuntitöinä erikseen ja rakennustyöt kunnan
omana työnä.
Tekninen toimisto on kilpailuttanut paineenkorotusaseman laitteiden
hankinnan kokonaishintaurakkana, kustannusarvio, tarjouspyyntöasiakirjat ja
tarjoukset käsitellään kokouksessa.
Suunnitelmat laatinut FCG.
Tarjousten viimeinen jättöaika on 27.10.2020 kello 15.00, joten tarjoukset esitellään ja
urakoitsija valitaan kokouksessa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 7:lle, laitetoimittajalle.
Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten
hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Rakennustyöt tehdään erikseen esityksen mukaisesti.
Tekninen lautakunta valitsee laitetoimittajaksi halvimman tarjouspyynnön mukaisen
tarjouksen antaneen yrityksen. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan
laatimaan ja allekirjoittamaan hankinta-asiakirjat.
Päätös
Määräaikaan mennessä saapui 4 tarjousta, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.
Tekninen lautakunta päätti valita laitetoimittajaksi halvimman tarjouksen jättäneen
Xyleminc Oy:n 21 249 € (alv. 0 %) kokonaisurakkahintaan.
Hankinnan kokonais kustannusarvioksi kuitenkin muodostuu 36 000€, mikä ylittää
investointiohjelmassa esitetyn määrä rahan 14 500€. Muut kustannukset
muodostuvat rakennus-, suunnittelu- ja liittymäkuluista.
Tekninen lautakunta pitää hankintaa kuitenkin ehdottoman tärkeänä tälle vuodelle
vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden varmistamiseksi. Tämän vuoksi tekninen
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lautakunta ehdottaa ylittävän osuuden määrärahan lisäämistä ensi vuoden
investointiohjelmaan ja määrärahan jakamista kahdelle vuodelle.
Paineenkorotuslaitteiden asennus ja käyttöönotto tammikuussa 2021.
Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan
urakkasopimusasiakirjat.
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§ 69
Lausunto maa-aines ja ympäristölupahakemuksesta
AurDno-2020-458
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 LIITE 4C 15248-003 Lopputilanne ja maisemointi.pdf
2 Täydennys ympäristö- ja maa-aineslupahakemukseen Heikola.pdf
3 LIITE 4A 15248-001 Suunnitelma-alue nykytila.pdf
4 Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus Maatalousyhtymä Heikola.pdf
Kosken TL kunnan ympäristönsuojelulautakunta on varannut Auran tekniselle
lautakunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen maa-aines- ja
ympäritölupahakemuksesta.
Maatalousyhtymä Heikola Janne ja Pasi hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen
ottoon sekä ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhintaan, louhittavan kiviaineksen
murskaukseen sekä puhtaiden ylijäämämaa-ainesten vastaanottoon ja varastointiin
Auran kunnan Leinakkalan kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Ylhäinen 19–414–2–12.
Toiminnalle haetaan aloituslupaa muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on uusi
toiminta. Otettavan kalliokiviaineksen määrä on 154 000 m³krt. Vuotuinen ottomäärä
on keskimäärin yhteensä 25 000 m³krt (enimmillään 80 000 m³krt). Louheen ja
murskeen tuotannon on keskimääräisesti arvioitu olevan 67 500 tonnia
kalliomursketta. Puhtaita ylijäämämaa-aineksia otetaan vastaan enintään 9 000 tonnia
vuodessa. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.
Maatalousyhtymä Heikolalla on ollut vastaava toimintaa alueella tästä uudesta
alueesta n.500m pohjoisempana, lähellä Valtatie 9:sää.
Hakemusta käsitellään kokouksessa.
Lausunto on pyydetty toimittamaan 5.11.2020 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa tai lausuttavaa hakemuksesta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 59,01.10.2020
Tekninen lautakunta, § 70, 29.10.2020
§ 70
Kouluverkkoselvitys
AurDno-2020-405
Tekninen lautakunta, 01.10.2020, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 edellyttänyt kouluverkkoselvityksen
laatimista vuoden 2021 alkuun mennessä. Työtä tehdään viranhaltijoiden toimesta
muiden työtehtävien ohella. Kouluverkkoselvitykseen liitetään teknisen toimen
laatima selvitys kiinteistöjen kunnon, ylläpidon ja kustannusten tämän hetken
tilanteesta, sekä suunnitelma tulevista korjaustarpeista. Tekninen toimi on päättänyt
tehdä selvityksen yhtenä osana sisäilmakyselyn. Sisäilmaa voidaan pitää laadullisesti
hyvänä, kun tilaa käyttävät ovat sisäilmaan tyytyväisiä eikä siitä aiheudu
terveyshaittaa. Sisäilman laatu ei ole täysin teknisesti mitattavissa, mutta sen laatu
voidaan selvittää kyselemällä käyttäjiltä heidän kokemanaan työympäristön
olosuhteita. Sisäilmakyselyt ovat ainoa tapa selvittää sisäilman laatua kokonaisuutena.
Sisäilmakyselyllä halutaan selvittää henkilökunnan kokemuksia sisäympäristön
laadusta.
Pelkästään sisäilmakyselyn perusteella ei voida määrittää, mistä syystä koettu
sisäilman laatu tai oireilu poikkeaa tavanomaisesta eikä sisäilmakyselyä voida pitää
koulurakennuksen kunnon ensisijaisena tutkimuskeinona. Sisäilmakyselyn tuloksia on
tarkasteltava yhdessä muiden kohteesta tehtyjen selvitysten ja havaintojen kanssa ja
sisäilmakyselyn lisäksi ongelmatilanteen arvioinnin tulee perustua aina rakennuksen
ja talotekniikan teknisiin selvityksiin sekä tarvittaessa muihin sisäilmaselvityksiin ja
koulu- ja terveydenhuollon tietoihin.
Tähän asti tehtyjä selvityksiä käsitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Tämän hetken tilanne todetaan tietoon saatetuksi.
Sisäilmakysely pidetty ja tuloksista tehdään yhteenveto.
Selvitys on vielä kesken, mutta tavoite saada valmiiksi 12.10.2020 mennessä.
Selvitystä käsitellään seuraavan kerran:
- Sivityslautakunnassa 20.10.2020
- Tiedotustilaisuus 21.10.2020
- Tekninen lautakunta 29.10.2020
Päätös
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Todettiin tietoon saatetuksi.

Tekninen lautakunta, 29.10.2020, § 70
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 AURAN_KOULUVERKKOSELVITYS_3.pdf
Kouluverkkoselvityksen tekniset selvitykset ovat edelleen kesken ja niitä käsitellään
kokouksessa.
Lisäksi marraskuun aikana kivikouluun tehdään tarkempi kuntotutkimus.
Kuntoarvioihin liitetään myös lämpökuvausraportti, mikä tehdään viranhaltija työnä.
Sivistyslautakunta päätti pyytää lausunnot kouluverkkoselvityksestä
nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä
lautakunnalta 30.11.2020 mennessä.
Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, että kivikoulu tutkitaan ulkopuolisen konsultin
toimesta mahdollisten sisäilmaongelmien vuoksi sekä talotekniikan osalta ennen kuin
kouluverkkoselvitys etenee päätöksentekoon.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Todetaan tietoon saatetuksi.
Tekninen lautakunta perehtyy laadituihin asiakirjoihin ja asian käsittely
jatkuu seuraavassa kokouksessa.
Päätös
Tekniset selvitykset ja raportti pyritään saamaan valmiiksi seuraavaan kokoukseen
mennessä.
Rakennusten kunto pyritään selvittämään mahdollisimman hyvin kouluselvitystä ja
kiinteistöjen tulevaa käyttöä varten. Selvitystyötä tehdään sovittujen resurssien
mukaisesti.
Seuraavan kokouksen esityslista lähetetään n.kaksi viikkoa ennen kokousta suuren
liitemäärän vuoksi ja lautakunnan jäsenille annetaan enemmän aikaa perehtyä
materiaaliin ennen kokousta, liitteet lisätään asian oheismateriaaliksi.
Seuraava kokous 26.11.2020.
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§ 71
Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset
Kuntalain 92 §:n mukaan 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.
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden
puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen
lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä
asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, tai 1 momentissa
tarkoitettu hällintösäännössä määrätty viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi
voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan
oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen
esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:
1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 23.9.2020 -
23.10.2020:
§42 Auraamon ja Tarvasjoentienhallin energiakatselmus ja suunnitelmat
§43 Asfalttimaalaukset
§44 Kivikoulun kuntotutkimus
Päätös
Todettiin tietoon saatetuiksi.
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§ 72
Tiedoksi
Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja
tiedoksiannot:
- Pelastuslaitos palvelutasopäätös luonnos
- Jätevedenpuhdistamo raportit
- Sivistyslautakunnan lausuntopyyntö
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Todetaan tietoon saatetuksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 73
Muut asiat
Muut kokouksessa käsiteltävät asiat.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Käsitellään kokouksessa.
Päätös
Lautakunnan esille nostamat asiat:
Puistotien ja Yhdystien risteyksen asfaltti huonossa kunnossa, vaatii pikaista korjausta.
Kunnan yleisten roskisten tyhjennystä pitää tihentää, roskikset olleet usein täynnä.
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Kunnallisvalitus
§66
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä
sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus.
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU
Puh. 029 56 42410
Sähköposti: turun.hao(at)oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
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Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa valituksen tehneeltä, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n
nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.
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Muutoksenhakukielto
§65, §69, §70, §71, §72, §73
Muutoksenhakukielto
Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§67, §68
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– 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.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta.
Yhteystiedot; ks. edellä.

