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Saapuvilla olleet jäsenet
Jyrki Alanko, puheenjohtaja
Kaija Mäki, 1. varapuheenjohtaja, saapui 18:48
Kimmo Rantala
Pete Sillanpää
Timo Suominen
Virpi Kauhanen
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Kari Tuohi, Tekninen johtaja, sihteeri
Matti Leppäkoski, Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Pentti Urho, Rakennustarkastaja, saapui 18:02
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Netta Nieminen
Mika Joki, Kunnanjohtaja
Jukka Leino, Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Jyrki Alanko
Puheenjohtaja

Kari Tuohi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Timo Suominen

Ilkka Soukka

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on nähtävillä Auran kunnan teknisessä toimistossa ja www-sivuilla.
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§ 46
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja
häönen 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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§ 47
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 Timo Suominen ja Netta Nieminen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastavat Timo Suominen ja Ilkka Soukka.
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§ 48
Säästökallion kunnallistekniikka rakentaminen
AurDno-2019-290
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Teknisessä toimistossa on kilpailutettu Säästökallion jatkoalueen asemakaava-alueen
kunnallistekniikan rakentaminen kokonaisurakkana teknisen lautakunnan
hyväksymien suunnitelmien perusteella.
Urakasta järjestettiin hankintalain mukainen julkinen avoin tarjouskilpailu,
hankinnasta ilmoitettiin HILMA:ssa 28.5.2019.
Urakka-aika on 5.8.2019 – 7.8.2020.
Tarjousten viimeinen jättöaika on 13.6.2019. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja,
joka liitetään kokouksen liitemateriaaliksi.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä halvimman tarjouksen ja
lähettää asian edelleen asiassa toimivaltaisen kunnanhallituksen päätettäväksi. Lisäksi
tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan
urakkasopimusasiakirjat.
Päätös
Määräaikaan mennessä saapui 10 tarjousta, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.
Tekninen lautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä urakoitsijaksi halvimman
tarjouksen jättäneen Maanrakennusliike Vähätalo Oy:n 370 960 euron alv. 0 %
kokonaisurakkahintaan ja lähettää asian edelleen asiassa toimivaltaisen
kunnanhallituksen päätettäväksi.
Talousarviossa on varattu investointiin vuodelle 2019 (245 000 euroa) ja vuodelle 2020
(120 000 euroa), joten määrärahavaraus tulee ylittymään vuonna 2020. Vuoden 2019
investointi ohjelmaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia.
Lopullisessa laajuudessaan suunnitelmien mukaan tehtynä hankeen kustannukset
nousevat suunnittelukuluineen ja lisätyövarauksineen ja maanomistajakorvauksineen
noin 390 000 euroon.
Lisäksi tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan
urakkasopimusasiakirjat.
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§ 49
Puukoulun peruskorjaus
AurDno-2019-279
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Puukoulun saneeraukseen on varattu tämän vuoden talousarviossa 30 000 euroa.
Kiinteistön kuntoa on käyty arvioimassa teknisen toimen omana työnä ja Jani Koskisen
2009 tekemän opinnäytetyön pohjalta.
Alkuperäinen suunnitelmana oli koko kiinteistön julkisivun saneeraus, mutta
kuntoarvioiden perusteella on päätetty panostaa kriittisempiin kohtiin. Pääpainona
rakennuksen elinkaaren pidentäminen, energiahukan pienentäminen ja vetoisuuden
vähentäminen.
Korjaussuunnitelmaa ja kustannusarviota käsitellään kokouksessa.
Korjaustyöt pyritään tekemään ns. omana työnä.
Työt on tarkoitus toteuttaa heti kun se on mahdollista kesän ja syksyn aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta käsittelee ja hyväksyy korjaussuunnitelman kokouksessa.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi korjaussuunnitelman ja työt tehdään suunnitelman
mukaisesti.
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Tekninen lautakunta, § 39,02.05.2019
Tekninen lautakunta, § 50, 13.06.2019
§ 50
Päällystystyöt 2019 jatkokäsittely
AurDno-2019-199
Tekninen lautakunta, 02.05.2019, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Tämän vuoden talousarvion investointiosaan on varattu 75 000€ teiden
päällystämiseen ja päällysteiden korjaamiseen.
Sorapintaisia kaavateitä on lähinnä uusimmilla, vielä rakenteilla olevilla asuinalueilla.
Osa vanhoista päällysteistä on niin huonokuntoista, että niiden vuosittaiset
päällysteiden paikkauskustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi. Nämä
kaavateiden osat on tarkoituksenmukaisinta ja pitkällä aikavälillä myös edullisinta
päällystää uudelleen, näiden teiden päällystämiseen on varauduttava
suunnitelmavuosina.
Päällystystöitä esitetään toteutettavaksi seuraavasti:
Sillankorvantien päällystettä uusitaan 5000m2, paikkauksia ja korjauksia 1000m2 ja
uusia päällysteitä asennetaan 1500m2.
Lisäksi suoritetaan routavaurioiden paikkauksia ja paikoittaista päällysteiden
uusimista tarpeen mukaan määrärahojen puitteissa.
Tarjouksia on pyydetty kuudelta alan yritykseltä, tarjoukset tulee jättää 2.5.2019, klo
14.00 mennessä. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa
ja liitetään kokouksen liitemateriaaliin.
Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten
hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää päällystystöistä kokouksessa ja valitsee päällystystöiden
urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan.
Päätös
Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijaksi halvimman vertailuhinnan perusteella NCC
Industry Oy.
Päällystystöitä päätettiin toteuttaa seuraavasti:
- Uudelleen päällystys, Sillankorvantien länsiosa, 600m, 3300m2
- Uudelleen päällystys, Sillankorvantien kevyenliikenteenväylä länsiosa, 500m, 1500m2
- Uudelleen päällystys, Huuskantien pohjoisosa, 200m, 1200m2

Auran kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
13.06.2019

5/2019

8 (15)

- Loppujen sorateiden päällystys, Turun Vanhamaantien alue, 300m, 1650m2
- Paikkaukset, (K.virasto, routavauriot, kaukalo, bussipysäkki) n. 1500m2
Päällystystyöt tehdään määrärahojen mukaisesti, ennen töiden aloitusta pyydetään
alustava hinta-arvio.

Tekninen lautakunta, 13.06.2019, § 50
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Päällystystöiden tekemiseen on tullut muutostarvetta ja uusi esitys käsitellään
kokouksessa. Päällystystyöt tehdään heinäkuun puolenvälin jälkeen.
NCC Industry Oy on toimittanut alueista tarkemmat tarjoukset, niitä käsitellään
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää päällystystöistä muutoksista kokouksessa.
Päätös
Päätöstä muutettu päällystystöiden osalta seuraavasti:
- Uudelleen päällystys, Huuskantie pohjoisosa, n.450m, n.3150m2
- Soratien päällystys, Auranportti, n.400m, n.2600m2
- Soratien päällystys, Kuovi risteysalueet, n.1400m2
- Paikkaukset, (kaukalo, bussipysäkki) n. 1000m2
Päällystystyöt ylittävät päällystystöille varatun määrärahan, jonka vuoksi tekninen
lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 20 000 euron
ylitysoikeuden myöntämistä investointiohjelmaan hankkeelle päällystystyöt. 20 000
euron määräraha siirretään kivikoulun salaoja investoinnista ja salaoja investointi
siirretään vuodelle 2020.
Päällystystyöt tehdään määrärahojen mukaisesti.
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§ 51
Valtuustoaloite: Painevesiviemärilinjan jatkaminen Auran nuortentalolta Karviaisiin
AurDno-2019-278
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite_20190401.pdf
2 aloite_Karttaliite_20190401.pdf
3 Suunnitelmaselostus Aura Karviaisten vesihuoltolinja yleissuunnitelma.pdf
4 Asemapiirustus Karviaisten vesihuoltolinja yleissuunnitelma.pdf
5 Tarjous Karviaisten vesihuoltolinjan suunnittelu.pdf
Kunnanvaltuutettu Jukka Leino on jättänyt valtuustoaloitteen paineviemärilinjan
jatkamisesta Nuortentalolta Karviaisten suuntaan.
Auran kunnalla on valmiina paineviemärilinja Auran nuortentalolle asti. Aloitteessa
ehdotetaan linjan jatkosuunnittelua ja rakentamista Järvijoen rantalinjaa mukaillen
Karviaisten kylään asti. Reitille osuu useita kiinteistöjä, jotka nykyisellään eivät täytä
tulevia jätevesimääräysten tasoja ja raja-arvoja. Uusimpien jätevesimääräysten
mukaan 100 m vesistön rannasta oleva kiinteistö kuuluu erityismääräysten piiriin.
Järvijoki laskee Käyrän kohdalla suoraan Aurajokeen, jonka jätevesikuormitusta
voidaan esityksen mukaan parantaa ja ajanmukaistaa. Paineviemärilinja on
rakennettu seudullisesti tähän tarkoitukseen ja sen kapasiteettia voidaan aloitteen
mukaan kasvattaa ja järkiperäistää haja-asutusalueella.
Esityslistan liitteinä ovat karttaliite esitetystä viemärilinjasta ja valtuustoaloite
rakennusmestarin muistiinpanojen kera.
Rakennusmestari on Nuortentalon läheisyyteen tulevan paineenkorotusaseman
suunnittelun yhteydessä pyytänyt FCGltä tarjousta Karviaisten suunnan
vesihuoltolinjan yleissuunnitelmasta ja rakennussuunnitelmasta. Samaan
suunnitelmaan liitetään yhdysvesijohdon rakentaminen Karviaistentien ja Kirkkotien
risteykseen asti.
FCGn suunnitteluinsinööri Juha Westerberg on kokenut suunnittelija ja hän tuntee
maaston entuudestaan. Suunnitelman laatiminen voidaan synkronoida sekä
paineenkorotusaseman rakentamiseen että osayleiskaavoitukseen. Yleissuunnitelma
laatimien pikaisesti on siten perusteltua. FCG on toimittanut 2.5. pyydetyn tarjouksen.
Rakennusmestari on tilannut 3.5. yleissuunnitelman tehtäväksi hintaan 2 544 euroa
pääsuunnittelijana Juha Westerberg.
21.5. paineenkorotusaseman maastokäynnin yhteydessä suunnittelijan kanssa on
linjattu vesihuoltolinjan alustava reitti Karviaisten suuntaan.
Alustavaa yleissuunnitelmaa ja jatkotoimenpiteitä käydään kokouksessa läpi.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
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Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen tilanteen ja keskustelee asiasta. Asian
valmistelua jatketaan ja hankkeelle varataan määräraha tuleville suunniitelu vuosille.
Päätös
Päätös päätösehdotuksen mukainen. Lisäksi kartoitetaan viemäriin liitettävissä olevat
kiinteistöt.
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§ 52
Katuvalaistuksen saneeraus 2019
AurDno-2019-291
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
Härkätien puhelin on kesän 2019 aikana kaivamassa valokuitua Tammentien ja
Järykseläntien varteen. Vuoden 2018 lopussa Härkätien puhelin asensi valokuidun
rantamaan uudelle alueelle, mutta kuitu on liittämättä runkoverkkoon. Yhteiskaivuulla
saavutetaan huomattavaa säästöä, jonka vuoksi Carunan sekä Auran kunnan on
järkevää osallistua omalta osaltaan nyt tehtäviin kaivuutöihin.
Rantamaan alueelle asennettiin 2018 katuvalojalustat ja osalle järykseläntietä
katuvalopylväät, kaikki toteutettiin maakaapelilla. Järykseläntien alussa on kuitenkin
vielä vanhat katuvalo/sähköpylväät missä kulkee ilmajohto ja paavonkujan sekä
martinpolun katuvalot alkavat olla elinkaarensa loppupäässä. Mikäli Härkätien puhelin
kaivaa valokuidun paavonkujan ja martinpolun alueelle olisi järkevää samassa
yhteydessä kaivaa katuvalokaapelit, turhien jälkikaivuiden välttämiseksi.
Carunalla on käynnissä VIIMA niminen hanke. Hankkeen toteutusaika on 2019-2022 ja
hankkeen tavoitteena on parantamaan taajama-alueen pienjänniteverkon
toimintavarmuutta ja edistää yhteisrakentamista. Telia tekee myös yhteistyötä
Carunan kanssa ja pyrkivät osallistumaan yhteiskaivuuseen, myös Auran kunnan
katuvalojen saneeraukset on kustannusten vuoksi järkevää aikatauluttaa samaan
yhteyteen. Samassa yhteydessä pyritään myös parantamaan valokuituverkkoa.
Vuoden 2020 aikana Caruna on uusimassa pienjänniteverkkoa nälkämäen ja
lahdonsillan alueella.
Vuoden 2021 aikana yhtenäiskoulun ympäristössä.
Molemmilla alueilla on myös tarvetta katuvalojen saneeraukselle.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen Rantamaan alueen sähkönjakelu/katuvalo
/televerkoston saneerauksen tilanteen ja Carunan yhteishankkeen sekä hyväksyy
edellä selostetun toimintamallin käytettäväksi katuvalaistuksen saneerauksen osalta.
Päätös
Päätös päätösehdotuksen mukainen.
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§ 53
Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja
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.
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 26.4.2019 - .
06.06.2019
Työsopimukset 2 kpl
Vuosilomapäätökset 2 kpl
Sairauslomapäätökset 0 kpl
Poissaolo/muu syy 0kpl
Hankintapäätökset 15 kpl
Muut päätökset 1 kpl
Koulutuspäätökset 0 kpl
31. Auraamo ikkunat
32. Auraamo rakennustyöt
33. Peräkärry
34. Metsänhoito
35. Bussipysäkit hankinta YIT
36. Pohjavesien suojelusuunnitelma
37. Sosiaalitoimisto jäähdytys
38. Penkit ja koripallotelineet
39. Aluelämpökanaali kivikoulu
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40. Vuosiloma
41. Tiilikoulu PH urakoitsija
42. Valonia jätevesineuvonta
43. Työsopimus, kesätyö
44. Työsopimus, kesätyö
45. Viljakujan keittiö
46. Sopimus osallistumisesta digiaalto-hankkeeseen (Pisara)
47. Kaavateiden niitto
48. Hiekkateiden suolaus
49. Kesälomat
50. Auraamo LVIS-työt
51. Aura kk koulu huolto- ja muutostyöt
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Todettiin tietoon saatetuksi.
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§ 54
Tiedoksi
Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja
tiedoksiannot.
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus
- Aurajoen tarkkailututkimus, huhtikuu 2019
- Tarvasjoen kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailututkimus, huhtikuu 2019
- Auran kaatopaikan tarkkailututkimus, huhtikuu 2019
- Auran kompostikentän pintavesien tarkkailu, huhtikuu 2019
- Lahdonsillan ELY-keskuksen avustuspäätös

Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Todetaan tietoon saatetuksi
Päätös
Todettiin tietoon saatetuksi.

Auran kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
13.06.2019
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§ 55
Muut asiat
Muut käsiteltävät asiat:
Vesihuoltolaitoksen ohjelma
Jätevesiasetus
Vieraskasvit
Iisy Freesi tuloksia
Kompostikenttä
Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja
Todetaan tietoon saatetuksi.
Päätös
Todettiin tietoon saatetuksi.
Kompostikentän sopimus päättymässä. Jatkosta neuvotellaan ja kartoitetaan
mahdollisia muita paikkoja.
- Sillankorvantie 35:den liittymässä korkea tasoero. Katselmoidaan tehdään korjaus
esitys.
- Sillankorvantien vaahterat ongelmalliset, käsitellään seuraavassa kokouksessa.
- Lahdon sillan penkat, loivennusta selvitetään siltaurakan yhteydessä.

