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§ 80
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.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 päättänyt pitää varsinaiset kokouksensa
toimikaudella 1.8.2021–31.5.2023 kunnanvirastossa joka kuukauden toinen ja neljäs
maanantai alkaen klo 17.15. Edelleen hallitus on päättänyt, että kokouskutsu ja
esityslista kunnanhallituksen sääntömääräisiin kokouksin lähetetään sähköisesti
viimeistään kokousta edeltävänä torstaina. Kunnanhallituksen esityslista lähetetään
sähköisesti myös Turun Sanomille, Auranmaan Viikkolehdelle, Loimaan Lehdelle,
Turun Tienoolle sekä Yleisradion Länsi-Suomen toimintakeskukselle.
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
kunnanhallituksen jäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille, Turun Sanomille,
Auranmaan Viikkolehdelle, Loimaan Lehdelle, Turun Tienoolle sekä Yleisradion Länsi-
Suomen toimintakeskukselle edellisen viikon torstaina. Esityslista on
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti lisätty kunnan verkko-sivuille.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 81
Pöytäkirjantarkastus
Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 143 §:n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 päättänyt, että toimikaudella 1.8.2021–
31.5.2023 pöytäkirjojen tarkastamiseksi valitaan kussakin kokouksessa varsinaisista
jäsenistä aakkosjärjestyksessä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka mahdollisuuksien
mukaan edustavat eri puolueita.
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 verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuoron mukaisesti Jenni Päätalo ja Jouko
Vähä-Rahka.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 66,25.03.2019
Kunnanvaltuusto, § 9,01.04.2019
Kunnanhallitus, § 99,13.05.2019
Kunnanhallitus, § 103,08.06.2020
Kunnanvaltuusto, § 22,15.06.2020
Kunnanhallitus, § 98,07.06.2021
Kunnanhallitus, § 250,13.12.2021
Kunnanvaltuusto, § 3,17.01.2022
Kunnanhallitus, § 67,11.04.2022
Kunnanhallitus, § 82, 09.05.2022
§ 82
Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson
osayleiskaavaehdotus
AurDno-2018-470
Kunnanhallitus, 25.03.2019, § 66
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Oyk rajaus 20032019.pdf
Auran voimassa oleva yleiskaava ei kaikilta osin vastaa nykyisiä kunnan strategisia
linjauksia ja olevaa maankäyttöä eikä näin ohjaa riittävästi asemakaavoitusta tai
muuta suunnittelua alueella. Kun laaditaan asemakaavaa alueelle, jolla ei ole
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, asemakaavan yhteydessä joudutaan tekemään
yleiskaavallisia selvityksiä. Myös valitusmahdollisuudet asemakaavasta ovat
suuremmat alueella, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on laatia MRL 42 §:n
mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka ajantasaistaa 10.5.1993
kunnanvaltuuston hyväksymän taajamien ei-oikeusvaikutteisen osayleiskaavan ja
laajentaa osayleiskaava-aluetta tarvittaessa yleiskaavoittamattomille alueille.
Osayleiskaavan tarkastelualueen rajaus on tehty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja
maakuntaliiton kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta.
Osayleiskaavalla varaudutaan valtatie 9:n rinnakkaisteihin sen muuttuessa
nelikaistatieksi. Maakuntakaavassa tarkastelualueelle on merkitty 3 eritasoristeystä,
joiden sijainti ja vaikutukset tutkitaan osayleiskaavatyön yhteydessä. Asemanseudun
taajaman kasvun ja rakentamisen tiivistämisen lisäksi tutkitaan valtatie 9 liittyviä
nykyisiä ja tulevia aluevarauksia. Myös rataliikenteen kehittämistarpeet edellyttävät
yleiskaavatarkastelua.
Osayleiskaavahankkeeseen liittyy luontevasti ympäristöministeriön, Varsinais-Suomen
liiton ja Turun maakuntamuseon käynnistämä taajamahanke, jossa inventoidaan
Auran Asemanseudun mm. kulttuurihistoriallisia arvoja. Myös Aurajokilaakson
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue kulttuurihistoriallisine arvoineen sekä
laakson maakunnallinen merkitys ulkoilureittinä ovat kaavatyön tavoitteissa.
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Tavoitteena on, että osayleiskaavaluonnos ja kunnan kehityskuva asetettaisiin
nähtäville syksyllä 2020. Kokouksessa esitellään osayleiskaavan alustavaa
työohjelmaa. Kaavahankkeen eteenpäinviemiseksi tarvitaan suunnittelualueelta
nopealla aikataululla luontoselvitys, joka tilataan keväällä 2019. Samalla arvioidaan
maisemaselvityksen päivitystarvetta osana luontoselvitystä.
Osayleiskaavatyötä ohjaavat ylemmän tason kaavat ja seudulliset suunnitelmat
selvityksineen:
Varsinais-Suomen liiton laatima Turun kaupunkiseudun maakuntakaava on
vahvistettu 23.8.2004 sekä taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen
vaihemaakuntakaava, hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018. https://www.
varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-
oleva-maakuntakaava
Turun seudun rakennemalli 2035, joka on Turun seudulle kuntien yhteistyössä
laatima ei-oikeusvaikutteinen maankäytön suunnitelma. https://www.turku.fi
/rakennemalli2035
Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö. https://www.
varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus
/liikennejarjestelmatyo
Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus ja kaupunkiseudun asunto- ja
maapoliittinen ohjelma 2018-2021.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto käynnistää Auran
kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson
osayleiskaavatyön.
Kaavoitustyön ohjaamiseksi kunnanhallitus nimeää kaavatyöhön ohjausryhmän.
Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että osayleiskaavan laatimistyö aloitetaan
kartoittamalla kaavatyöhön tarvittavia selvityksiä ja viemällä jo tehtyjä aineistoja
paikkatietojärjestelmään. Samalla käynnistetään kunnan alueelle ei-oikeusvaikutteisen
kehityskuvan laadinta, joka palvelee osayleiskaavan laadintaa ja sitä työstetään
yhdessä elinkeinoelämän, kuntalaisten ja päättäjien kanssa. Lisäksi kunta pyytää
tarjoukset tehtävästä luontoselvityksestä ja mahdollisesti tarvittavasta
maisemaselvityksen päivityksestä.
Päätös
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se käynnistää Auran kunnan
asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan ja
osayleiskaavamuutostyön. Lisäksi hallitus päättää, että kaavatyön ohjausryhmänä
toimii kaavatoimikunta täydennettynä teknisellä johtajalla ja hallintojohtajalla.

Kunnanvaltuusto, 01.04.2019, § 9
Liitteet

1 Oyk rajaus 20032019.pdf
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se käynnistää Auran kunnan
asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan ja
osayleiskaavamuutostyön. Lisäksi hallitus päättää, että kaavatyön ohjausryhmänä
toimii kaavatoimikunta täydennettynä teknisellä johtajalla ja hallintojohtajalla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 13.05.2019, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 OAS Auran osayleiskaava 13052019 Liite 1
2 OAS Auran osayleiskaava 13052019 Liite 2
3 OAS Auran osayleiskaava valmisteluvaihe 13052019
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) esittelee Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9
liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan etenemistä, vaikutusten arviointia ja
mahdollisuuksia osallistua osayleiskaavan valmisteluun. OAS:ssa kuvataan
suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja suunnittelussa käsiteltävät keskeiset
asiat sekä osalliset, joita suunnittelu koskee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
koko kaavaprosessin ajan täydentyvä asiakirja. OAS-luonnos on esityslistan
oheismateriaalina, tarkistettu versio toimitetaan maanantaina ennen kokousta klo 15
mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman, päättää asettaa sen
nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 08.06.2020, § 103
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 20200602_AuranOYK_Kehityskuva.pdf
2 20200602_AuranOYK_Selostus_laatimisvaihe.pdf
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3 Liite1_OAS_AuranOYK_20200525.pdf
4 Liite2a_RakennushistoriallinenSelvitys.pdf
5 Liite2b_RakennushistoriallisetArvokohteet.pdf
6 Liite3_Maisemaselvitys.pdf
7 Liite4_ArkeologinenKulttuuriperinto.pdf
8 Liite5_LuontoarvojenPerusselvitys.pdf
9 Liite6_Meluselvitys.pdf
10 Liite7_Tarinaselvitys.pdf
11 Liiteaineisto3_Liikenneverkko.pdf
Osayleiskaavatyö on edennyt siihen vaiheeseen, että keväällä pidetyn
valtuustoseminaarin pohjalta on tarkennettu kunnan kehityskuvaa. Osayleiskaavaan
tarvittavat selvitykset on tehty syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Osayleiskaavan
valmistelussa on pidetty kaksi tavoitetyöpajaa kaikille osallisille ja ohjaustyöryhmä on
kokoontunut tarpeen mukaan. Kaava-aineistot ovat kokonaisuudessan nähtävillä
kunnan internet-sivulla kaavoitusosiossa nimellä "Luonnosvaiheen kaava-aineisto".

Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. päättää hyväksyä Auran Asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja
Aurajokilaakson osayleiskaavan laatimisvaiheen aineistot, kuuluttaa ja asettaa ne
nähtäville, pyytää viranomaisilta lausunnot ja osallisilta mielipiteet. Kaava-
aineisto pidetään nähtävillä kunnan internet-sivulla sekä kunnanvirastossa.
2. Esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavan laatimisvaiheen aineistoon
liittyvän Auran OYK:n kehityskuvan ja osayleiskaavan tavoitteet.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 22
Liitteet

1 Liiteaineisto3_Liikenneverkko.pdf
2 Liite7_Tarinaselvitys.pdf
3 Liite6_Meluselvitys.pdf
4 Liite5_LuontoarvojenPerusselvitys.pdf
5 Liite4_ArkeologinenKulttuuriperinto.pdf
6 Liite3_Maisemaselvitys.pdf
7 Liite2b_RakennushistoriallisetArvokohteet.pdf
8 Liite2a_RakennushistoriallinenSelvitys.pdf
9 Liite1_OAS_AuranOYK_20200525.pdf
10 20200602_AuranOYK_Kehityskuva.pdf
11 20200602_AuranOYK_Selostus_laatimisvaihe.pdf
Kaava-aineistot ovat esityslistan liitteinä.
Ehdotus
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavan laatimisvaiheen
aineistoon liittyvän Auran OYK:n kehityskuvan ja osayleiskaavan tavoitteet.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 98
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 20210520_kaavaehdotus_tark_1_15000.pdf
2 20210520_Selostus_Aura_OYK.pdf
3 Liite_1_OAS_AuranOYK_tark20210520.pdf
4 Liite_4_ArkeologinenInventointi2021.pdf
5 Liite_8_Laatimisvaiheen_KuuleminenOYK.pdf
6 Liite2a_RakennushistoriallinenSelvitys.pdf
7 Liite2b_RakennushistoriallisetArvokohteet.pdf
8 Liite3_Maisemaselvitys.pdf
9 Liite5_LuontoarvojenPerusselvitys.pdf
10 Liite6_Meluselvitys.pdf
11 Liite7_Tarinaselvitys.pdf
Laadittavan osayleiskaavan tavoitteena on kunnan vetovoimaisuuden kehittäminen
osoittamalla monipuolisia houkuttelevia alueita asumiseen ja työpaikka-alueeksi.
Liikenneturvallisuuden parantaminen sekä jalankulun ja pyöräilyn edellytyksien
kehittäminen ovat avainasemassa. Osayleiskaavalla huomioidaan valta- ja kantatietä
koskevat tiesuunnitelmat. Kaavatyön yhteydessä huomioidaan alueen monipuoliset
luonnon, maiseman, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennetun
kulttuuriympäristön arvot ja annetaan tarpeen mukaan niitä koskevia
suojelumääräyksiä.
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on tarkennettu ja täsmennetty kehityskuvassa
esitettyjä merkintöjä ja määräyksiä osayleiskaavaehdotukseksi. Lausuntoihin ja
mielipiteisiin on laadittu vastineet ja ne on huomioitu tarvittavin osin ehdotuksessa.
Lisäksi aineistoa täydennettiin arkeologisella inventoinnilla.
Osayleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio.
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava , että asunto- ja
työpaikkarakentamiseen on riittävästi tonttimaata. Pitääkseen vetovoimaansa yllä
kunnan on pystyttävä tarjoamaan vaihtoehtoisia asuintontteja. Suunnittelualueen
maat ovat ovat pitkälti yksityisomistuksessa, joten rakentamisen toteutuminen on
epävarmaa. Näistä syistä yleiskaavatasolla on varauduttava todellista tarvetta
laajemmilla aluevarauksilla.
Yleiskaavassa voidaan varautua jopa 2-3 kertaiseen aluevarausten määrään.
Yhdyskuntarakenteen hajautumista pyritään kaavassa hallitsemaan osoittamalla
aluevarausten keskinäinen toteuttamisjärjestys: ensisijaiset alueet, laajentumisen
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alueet ja tavoitevuotta pidemmän aikavälin reservialueet. Tavoitteena on osoittaa
riittävä määrä tonttimaata alueen vetovoimatekijöitä (kulttuurimaisema, luonto,
jokilaakso) heikentämättä, jotta pystytään kattamaan mm. alueen infran
rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Alueiden määräyksiä täydennettiin
ohjaamalla rakentamisen tapaa erityisesti maisemallisesti arvokkaassa jokilaaksossa.
Kaavaehdotuksen varaukset hyödyntävät mahdollisimman hyvin olemassa olevia
rakenteita sekä edistävät elinympäristön laadun parantamista.
Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä on
kaavamerkinnöin parannettu. Kaavalla edistetään luonnon kannalta arvokkaiden ja
herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä ja viheralueiden välisiä ekologisia
yhteyksiä. Rakentamiselle tarkoitetut alueet eivät pirsto yhtenäisiä luontoalueita
eivätkä viljelykäytössä olevia peltoja. Maisema-arvot ovat olleet lähtökohtana
kaavamerkinnöille ja määryksille.
Osayleiskaavaehdotuksen vaikutuksia on arvioitu vertaamalla nykyistä maankäytön
tilannetta tilanteeseen, jossa osayleiskaavan kaikki aluevaraukset ovat toteutuneet.
Arviointi on tehty asiantuntijatyönä hyödyntäen kaava-aluetta koskevia selvityksiä,
kartta- ja maastotarkasteluja, asukastapaamisia sekä viranomaiskannanottoja.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää:
1. hyväksyä laatimisvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet,
2. asettaa Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja
Aurajokilaakson osayleiskaavaehdotuksen sekä siihen liittyvän
valmisteluaineiston nähtäville ja
3. pyytää osayleiskaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 250
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 KV20211018_AuraOYK_1_15000_tark20211124.pdf
2 KV20211018_Selostus_Aura_OYK_tark20211124.pdf
3 KVLiite_1_OAS_AuranOYK_tark20210520.pdf
4 KVLiite_2a_RakennushistoriallinenSelvitys.pdf
5 KVLiite_2b_RakennushistoriallisetArvokohteet_tark20211124.pdf
6 KVLiite_3_Maisemaselvitys.pdf
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7 KVLiite_4_ArkeologinenInventointi2021_tark.pdf
8 KVLiite_5_LuontoarvojenPerusselvitys.pdf
9 KVLiite_5b_Vt9_liito-oravaselvitys_AFRY.pdf
10 KVLiite_6_Meluselvitys.pdf
11 KVLiite_7_Tarinaselvitys.pdf
12 KVLiite_8_Laatimisvaiheen_KuuleminenOYK.pdf
13 KVLiite_9_Ehdotusvaiheen_vastine_tark20211124.pdf
14 KV LIIKENNE.pdf
Auran asemanseudun, valtatie 9:n ja Aurajokilaakson osayleiskaavaehdotus on ollut
nähtävillä 29.6. - 10.9.2021 ja muistutusten jälkeen tehdyn muutoksen jälkeen
uuudelleen nähtävillä 20.10. – 19.11.2021. Kaavoittaja on vastannut kaikkiin kuntaan
saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan
liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää Auran asemanseudun, valtatie 9:n ja Aurajokilaakson
osayleiskaavaehdotuksen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätös päätösehdotuksen mukaan.

Kunnanvaltuusto, 17.01.2022, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Terhi Källi
terhi.kalli@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 KV20211018_AuraOYK_1_15000_tark20211124.pdf
2 KV20211018_Selostus_Aura_OYK_tark20211124.pdf
3 KVLiite_1_OAS_AuranOYK_tark20210520.pdf
4 KVLiite_2a_RakennushistoriallinenSelvitys.pdf
5 KVLiite_2b_RakennushistoriallisetArvokohteet_tark20211124.pdf
6 KVLiite_3_Maisemaselvitys.pdf
7 KVLiite_4_ArkeologinenInventointi2021_tark.pdf
8 KVLiite_5_LuontoarvojenPerusselvitys.pdf
9 KVLiite_5b_Vt9_liito-oravaselvitys_AFRY.pdf
10 KVLiite_6_Meluselvitys.pdf
11 KVLiite_7_Tarinaselvitys.pdf
12 KVLiite_8_Laatimisvaiheen_KuuleminenOYK.pdf
13 KVLiite_9_Ehdotusvaiheen_vastine_tark20211124.pdf
14 KV LIIKENNE.pdf
Kunnanhallitus esittää Auran asemanseudun, valtatie 9:n ja Aurajokilaakson
osayleiskaavaehdotuksen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ehdotus

Auran kunta
Kunnanhallitus
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Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanvaltuusto hyväksyy Auran asemanseudun, valtatie 9:n ja Aurajokilaakson
osayleiskaavaehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 11.04.2022, § 67
Valmistelijat / lisätiedot:
Terhi Källi
terhi.kalli@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 20220322_AuraOYK_voimaan_1_15000-1
Auran kunnanvaltuusto hyväksyi 17.1.2022/3 § Auran asemanseudun taajaman,
valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan, josta Varsinais-Suomen
ELY-keskus on jättänyt oikaisukehotuksen koskien Kivimetsän ja Järvijoen alueille
sijoittuvien liito-oravan elinpiirien edellyttämiä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä sekä
kaavaselostuksesta puuttuvia tien linjauksen perusteluja, jonka vuoksi asia tulee
saattaa asia uudelleen kunnassa päätettäväksi.
Asiasta on neuvoteltu kunnan, kaavoittajan ja Ely-keskuksen kanssa viikolla 11. Kaavan
laatija on tehnyt neuvottelun pohjalta ratkaisuehdotuksen, jossa oikaisukehotukseen
kohdistuvaa aluetta ei vahvisteta nyt, vaan niitä täsmennetään ja tuodaan erikseen
käsittelyyn.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1. määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella Auran asemanseudun
taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan tulemaan
voimaan kunnanvaltuuston päätöksen 17.1.2022 § 3 mukaisesti lukuun ottamatta
liitekartalla esitettyjä alueita, joihin oikaisukehoituksen katsotaan kohdistuvan sekä
tarkistaa kaavaa näiltä alueilta,
2. antaa päätöksen viivytyksettä tiedoksi Turun hallinto-oikeudelle,
3. kuuluttaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti osayleiskaavan
määräämisestä tulemaan voimaan muilta kuin oikaisukehotuksen alaisilta osin ja
4. kuulla oikaisukehotuksen mukaisesti tarkennettujen alueiden maanomistajat ja
hallitsijat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Kunnanhallitus
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09.05.2022
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Kunnanhallitus, 09.05.2022, § 82
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 20211018_Selostus_Aura_OYK_tark2_20220331.pdf
2 20220331_AuraOYK_tarkennukset_1_15000_hyväksymismenettelyyn.pdf
Auran kunnanvaltuusto hyväksyi 17.1.2022/3 § Auran asemanseudun taajaman,
valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan, josta Varsinais-Suomen
ELY-keskus jätti oikaisukehotuksen koskien Kivimetsän ja Järvijoen alueille sijoittuvien
liito-oravan elinpiirien edellyttämiä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä sekä
kaavaselostuksesta puuttuvia tien linjauksen perusteluja, jonka vuoksi asia tulee
saattaa asia uudelleen kunnassa päätettäväksi.
ELY-keskuksen kanssa pidettiin asiasta työneuvottelu 15.3.2022. Kunta ja ELY-keskus
pääsivät työneuvottelussa yhteisymmärrykseen, miten kaavan kahden osa-alueen
merkintöjä ja määräyksiä sekä selostusta tulee tarkistaa.
31.3.2022 tarkennettiin oikaisukehotusta koskevat kaavaehdotuksen alueet. Kaavaan
lisättiin Järviojan luo-1-osa-alue (nro 11) ja Kivimetsänliito-oravan elinpiiriä kuvaava
luo-2 osa-alue sekä sitä koskeva määräys: "Aluetta halkova parannettava valtatieosuus
edellyttää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen vuoksi luonnonsuojelulain
mukaisen poikkeusluvan. Tiealueen ulkopuolella toteutettavissa toimissa on otettava
huomioon liito-oravan elinympäristön luonne ja mahdollisuudet sen säilyttämiseen.".
Lisäksi hyväksytyssä ehdotuksessa osalle aluetta esitetty Työpaikka-alueen
laajentumisenalue vaihdettiin tarkennuksessa /res -alueeksi. Selostukseen lisättiin
6.2.6. Liikenne –vt9 tiesuunnitelma -niminen kappale.
Kunnanhallituksen päätöksellä 11.4.2022 kuultiin erikseen ne maanomistajat, joita
kaavaan tehdyt tarkennukset koskivat maankäyttö-ja rakennusasetuksen 32 §:n
mukaisesti. Osallisilla ei ollut tehtyihin tarkennuksiin huomautettavaa.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy Auran asemanseudun, valtatie
9:n ja Aurajokilaakson osayleiskaavaehdotuksen oikaisukehotuksen johdosta
tarkennetut osat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus, § 251,13.12.2021
Kunnanhallitus, § 28,21.02.2022
Kunnanhallitus, § 83, 09.05.2022
§ 83
Metsä-Halavan jatkoalueen asemakaava
AurDno-2021-606
Kunnanhallitus, 13.12.2021, § 251
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 kartta_halava.pdf
Kunnan tonttien myynti on jatkunut vilkkaana ja siksi on tarpeellista kaavoittaa lisää
myytäviä tontteja.Tätä tarkoitusta varten Halavan alueelta on ostettu vuonna 2019
nykyisen kaava-alueen lähettyviltä lisämaata, joka kaavoittamalla saadaan jatkoa
nykyiselle alueelle.
Kaavatoimikunta päätti kokoontuessaan marraskuun lopulla esittää
kunnannhallitukselle Halavan jatkoalueen asemakaavoittamisen aloittamista.
Kunnan omistama kiinteistö ( 019-423-0002-0346 ) on kooltaan noin 5 hehtaaria ja
liittyy luontevasti nykyiseen kaava-alueeseen. Kaavan jatkoalue voi tukeutua
Tarvasjoentien nykyisiin tieliittymiin ja siten se on liikenteellisesti vaivaton toteuttaa.
Lisäksi alueen vesihuolto voidaan toteuttaa edullisesti pitkälti jo rakennettuja linjoja
hyödyntäen. Lisäksi alueelta on keskustaan kevyen liikenteen väylä valmiina.
Asemakaavasta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa. Mainitun lain 50 §: ”
Asemakaavan tarkoitus. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja
kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa
tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta
maankäyttöä paikallisten olosuhteisen, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän
rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan
muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.”
Asemakaavan laatimistarpeesta säädetään lain 51 §:ssä: ”Asemakaavan laatimistarve.
Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai
maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.”
Asemakaavan hyväksyy valtuusto.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää käynnistää Halavan asemakaava-alueen jatkokaavoituksen
omistamallaan kiinteistöllä Siilinpelto (rek nro 019-423-0002-0346).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus, 21.02.2022, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Terhi Källi
terhi.kalli@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 OAS Metsä_Halava.pdf
Kunnanhallitus on päätöksellään 13.12.2021 § 251 käynnistänyt Metsä-Halavan
jatkoalueen asemaakavan laatimisprosessin. Aluearkkitehti on laatinut alueesta
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä 4.2.2022 päivätyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelman, ja asettaa sen yleisesti nähtäville. Kaava-asiakirjat lähetetään
tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti ja kaavoitushankkeen
vireilletulo kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 09.05.2022, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Källi
terhi.kalli@aura.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Metsä-Halava_luonnoksen selostus liitteineen_110422.pdf
2 Metsä-Halava_luonnos_110422.pdf
Kaavoitushankkeen julkisesti nähtävillä olleesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma
saatiin 8.4.2022 mennessä yksi osallisen mielipide.
Valmistellussa asemakaavaluonnoksessa korttelit 4007-4010 sisältävät
erillispientalojen (AO) alueita. Yhteensä tontteja sijoitetaan Metsä-Halavan
asuntoalueen laajennukselle 20, joista 18 on kunnan omistuksessa.
Aluearkkitehdin laatimat, 11.4.2022 päivätyt, luonnosasiakirjat sisältävät kaavakartan
sekä selostuksen liitteineen.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja

Auran kunta
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus päättää asettaa 11.4.2022 päivätyn asemakaavan luonnoksen yleisesti
nähtäville kolmenkymmenen päivän ajaksi. Kaava-asiakirjat lähetetään tiedoksi ja
mahdollista lausuntoa varten osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Kunnanhallitus
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§ 84
Ilmasto-ohjelman laatiminen
AurDno-2022-197
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 valtuustoaloite_sdp_15112021
2 ilmastoyhteistyö pienet kunnat 2022.pdf
Auran SDP:n valtuustoryhmä teki 15.11.1021 aloitteen ympäristöohjelman
laatimisesta. "Valtuutettujen mielestä Auran kunnassa tarvitaan ympäristöohjelma, jonka
päämääränä on taata kuntalaisille terveellinen, viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä
elinympäristö nyt ja tulevaisuudessa. Ohjelman strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden
tulee liittyä ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen,
Aurajoen tilan parantamiseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan.
Valtuutettujen näkemyksen mukaan ympäristöohjelma koskee kunnan omaa toimintaa,
mutta sen vaikutukset tulevat näkymään myös kuntalaisten arjessa." Aloite on
kokonaisuudessaan liitteenä.
Valonia on Varsinais-Suomen kuntien yhteinen puolueeton kestävän kehityksen
asiantuntijaorganisaatio. Valonian tehtävänä on olla suunnannäyttäjä ja auttaa kuntia,
yhteisöjä sekä asukkaita toimimaan ympäristön ja ilmaston paremman tilan puolesta.
Valonian kanssa on keskusteltu ilmasto-ohjelman laatimisesta. Valonia on ehdottanut
että ilmasto-ohjelmaa voitaisiin tehdä yhteistyössä eri kuntien kanssa. Valonia kutsui
kolle pienistä kunnista koostuvan ryhmän (Aura, Pöytyä, Marttila, Koski, Oripää, Sauvo,
Nousiainen ja Kustavi). Ryhmässä yhteisen ilmasto-ohjelman tekeminen sai
kannatusta. Ryhmässä sovittiin, että kunnat päättävät mukaan tulosta toukokuun
aikana.
Tavoitteena on yhteinen ohjelmapohja, jossa kullakin kunnalla on omia kärkiä ja
painotuksia. Halutessaan kunta voi yhteistyön puitteissa laatia myös kokonaan oman
ohjelman. Kunnissa edetään rinnakkain ohjelmien laadinnassa, tarkoituksenmukaisin
kohdin prosessi voi olla yhteinen (esim. kyselyt). Valonia toimii koko ilmasto-ohjelman
laadinnan ajan fasilitaattorina ja avustaa sekä neuvoo sen laadinnassa. Liitteenä
prosessikaavio kuntien yhteisen ilmasto-ohjelmatyön etenemisestä.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että
1. Auran kunta on mukana yhteisen ilmasto-ohjelman laatimisessa Valonian ja
muiden yhteistyökuntien kanssa,
2. kunnan yhteyshenkilönä yhteisessä ilmastotyöryhmässä on tekninen johtaja Kari
Tuohi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Kunnanhallitus
Tiedoksi
Valonia, tekninen johtaja Kari Tuohi
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Auran kunta
Kunnanhallitus
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§ 85
Täyttölupa opintovapaan sijaisuuteen
AurDno-2022-206
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Palvelutalo Hoivakodin hoitoapulaiselle on myönnetty palkatonta opintovapaata ajalle
01.08.2022 - 31.05.2024. Palvelutalon henkilöstömitoitusta säädellään lailla (Laki
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista 980/20 20 §, 9.7.2020/565). Hoivakodin hoitoapulaisen
tehtäväkuvaan sisältyy hoitotyötä 50% työajasta ja siivous ym. välillistä työtä 50 %
työajasta.
Tehtäväkohtainen palkka on 1944,05 €/kk (02PER010 TVA2).
01.01.2022 lukien henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää asukasta
kohden ja 01.04.2023 lukien mitoitus nousee siten, että sen on oltava vähintään 0,7.
Lakisääteisesti määriteltyyn henkilöstömitoitukseen liittyy myös se, ettei välillisiä
työtehtäviä eli tukipalveluita lasketa henkilöstömitoitukseen vaan näihin nk. välillisiin
työtehtäviin on varattava erillinen resurssi. Välillistä tukipalvelutyötä ovat asiakkaiden
ja yhteisten tilojen päivittäinen siivous, ruuan valmistus ja sen laajamittainen lämmitys
sekä tehtävät pyykki- ja kiinteistönhuollossa. Yksikön vastuuhenkilöiden esimies- ja
hallinnollinen työ, henkilöstön koulutus ja perehdytys sekä toimintayksikön
kehittäminen ovat myös välillistä työtä.
Palvelutalo Hoivakodin henkilöstömitoitus nostettiin 1.1.2022 lukien vähimmäistasolle
(=0,60) palkkaamalla yksi lähihoitaja lisää 1.12.2021 lukien. Jotta lakisääteinen mitoitus
voidaan edelleen säilyttää on välttämätöntä täyttää hoitoapulaisen opintovapaan
sijaisuus ajalle 01.08.2022 - 31.05.2024.
Sosiaalijohtaja esittää kunnanhallitukselle edella olevan perusteella, että
kunnanhallitus myöntäisi täyttöluvan palvelutalo Hoivakodin hoitoapulaisen
opintovapaan sijaisuuteen ajalle 01.08.2022 - 31.05.2024.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan hoitoapulaisen määräaikaisen toimen
täyttämiseksi sosiaalijohtajan esityksen mukaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sosiaalijohtaja, Hoivakodin esihenkilö

Auran kunta
Kunnanhallitus
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§ 86
Sivistyslautakunnan jäsenen irtisanoutuminen luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali
AurDno-2022-207
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Sivstyslautakunnan jäseneksi valittu Raine Vesanto on pyytänyt eroa
luottamustoimestaan, koska hän ei työnsä vuoksi pysty hoitamaan tehtävää asiaan
kuuluvalla tavalla. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä
syystä kesken toimikauden.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
1. valtuusto myöntää Raine Vesannolle eron sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä,
2. valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan jäsenen Raine Vesannon tilalle ja
3. valitsee valitulle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Auran kunta
Kunnanhallitus
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Sivistyslautakunta, § 31,19.04.2022
Kunnanhallitus, § 87, 09.05.2022
§ 87
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen tilat lukuvuonna 2022 - 2023
AurDno-2022-182
Sivistyslautakunta, 19.04.2022, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Anita Peltonen, Tuija Pellosmaa
anita.peltonen@aura.fi, tuija.pellosmaa@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö, Hallintojohtaja
Sivistystoimen tilojen suhteen on ollut vaihtelevaa tarvetta lapsimäärien vaihtelun
vuoksi. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu vaikuttaa varhaiskasvatuksen tilatarpeisiin.
Lisäksi kivikoulun sisäilma on aiheuttanut joidenkin toimintojen siirtymistä.
Varhaiskasvatuksen tilat
Lasten lukumäärät ikäryhmittäin
hakemuksia vireillä
Syntymävu auralaisia varhaiskasvatuksessa osallist
osi
lapsia
umis % aloitusajankohta
2.5.2022
1.7.2022-2.1.2023
2016

41

41

100

2017

40

36

90

2018

44

41

93

1

2019

47

37

79

3

2020

47

26

55

7

2021

49

8

16

7

2022

8

0

Lapsia
yhteensä

276

189

18

Varhaiskasvatuspaikkoja kunnan alueella on yhteensä 192: päiväkoti Pääskynpesässä
84, Kurjessa 84, perhepäivähoidossa 24 (sisältää yksityisen perhepäivähoitajan 4
paikkaa). Lisäksi on esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksessa oleville
lapselle. Paikkamäärä ei ole suoraan verrannollinen lasten lukumäärään sillä
paikkojen laskennassa käytetään kertoimia lapsen iän ja hoitotarpeen mukaan.
Varhaiskasvatuksen tilat tulevat olemaan elokuun alusta alkaen lähes täynnä.
Perusopetuksen tilat
Opetus saadaan mahtumaan nykyisiin tiloihin. Joustavan perusopetuksen tilaksi on
ajateltu entistä talonmiehen asuntoa kivikoulussa. Ukrainalaisten valmistavaan
opetukseen ei koulun puolella ole luokkatilaa, joten asia tulee ratkaista pikimmin.
Kirkonkulman koululla tilat ovat riittävät ja hyvin toimivat.

Auran kunta
Kunnanhallitus
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat Markulasta jouduttiin ottamaan nopealla aikataululla
väliaikaiseen käyttöön täksi kevääksi. Tilassa toimii nyt viisivuotiaden esiopetus.
Markula tarvitaan elokuun alusta alkaen jälleen aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön.
Myös liikuntasali tarvitaan elokuun alusta koulun liikunnanopetukseen.
Vapaa-aikatoimen tilatarpeet
Aamu- ja iltapäivätoiminnan väliaikainen siirto liikuntasalin puolikkaaseen aiheutti
harrastustoiminnalle muutoksia. Tilatarpeet saatiin järjestymään, mutta syksystä
alkaen liikuntasalin toivotaan olevan normaalilla tavalla myös harrastustoimintaan
käytettävissä. Yhdistysten hakemukset on pyydetty huhtikuun loppuun mennessä.
Mahdolliset lisätilat
Entisen Touhutaskun alakerran tiloja on tarjottu kunnalle varhaiskasvatuksen
käyttöön. Tilojen kokonaisuus on noin 130 m2 ja siihen liittyy aidattu piha-alue, jossa
on edelleen entisen päiväkodin leikkikalusteita.
Tilaratkaisuja suunnitellaan kokonaisuutena viranhaltijatyönä. Käyttöasteeet ja tarpeet
selviävät toukokuun alussa, jolloin valmistelutyö etenee.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee tietoon tilavalmistelun tämän vaiheen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 09.05.2022, § 87
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Ranta-aho, Anita Peltonen, Kari Tuohi, Taija Marttila, Terhi Källi, Tuija Pellosmaa
jaana.ranta-aho@aura.fi, anita.peltonen@aura.fi, kari.tuohi@aura.fi, taija.
marttila@aura.fi, terhi.kalli@aura.fi, tuija.pellosmaa@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö, Tekninen johtaja, Kunnanjohtaja, Hallintojohtaja
Lukuvuoden 2022 - 2023 toiminnan suunnittelu on tehty viranhaltijoiden yhteistyönä.
Varhaiskasvatuksen tilanne on elänyt viime aikoina. Varhaiskasvatukseen osallistuvien
lasten määrissä on voimakasta vaihtelua. Elokuun puolessa välissä on aloittamassa
neljä alle kolmevuotiasta lasta, joille ei ole tarjottavissa varhaiskasvatuspaikkaa.
Palveluiden tarve vaihtelee nopeasti ja kesän aikana saattaa tulla muutoksia, vapautua
paikkoja mutta toisaalta tulla myös uusia hakemuksia. Varhaiskasvatukseen on
tarpeen valmistella tilojen suhteen varasuunnitelmaa ensi syksyä varten. Esimerkiksi
Tilhelän kiinteistö olisi nopeasti otettavissa uudelleen varhaiskasvatuksen käyttöön,
kun vapaa-aikatoimen toiminnot järjestetään muualla ja tilat näiltä osin tyhjillään.
Perusopetuksen osalta ryhmiä tulee yhtenäiskoululle seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.

luokat, 3 kpl
luokat, 2 kpl
luokat, 2 kpl
luokat, 2 kpl
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5. luokat, 3 kpl
6. luokat, 3 kpl
7. luokat, 2 kpl
8. luokat, 2 kpl
9. luokat, 3 kpl
Lisäksi yhtenäiskoululla toimii pienennettyjä ryhmiä luokilla 1-2, 3-4, 6-7 ja 8-9.
Kunnanhallitus on 21.6.2021 § 124 päättänyt, että erityisopetus järjestetään 1.8.2022
alkaen Auran yhtenäiskoulussa. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että Kirkonkulman
koulun pienryhmä siirtyisi yhtenäiskoululle. Viranhaltijavalmistelussa on rehtorin
selvitystyön ja pedagogisen arvioinnin sekä teknisen toimen kiinteistöjen nykytila-
arvioiden perusteella päädytty esittämään em. päätöksen muuttamista seuraavasti:
Kirkonkulman pienryhmä jatkaa toimintaansa Kirkonkulmalla siten, että
syksystä 2022 alkaen kaikki pienryhmää tarvitsevat ensimmäisen luokan
aloittavat erityisen tuen oppilaat aloittavat yhtenäiskoululla,
siirtymäaikaa on kahden lukuvuoden ajan tarkoituksenmukaisen
pienryhmäkoon perusteella. Tässä kohtaa pedagogisesti järkevää olisi siirtää
loput myös käymään koulua yhtenäiskoululle.
tarvitaan edelleen erityisluokanopettaja ja ohjaaja Kirkonkulman ryhmälle,
erityisluokanopettaja pystyy antamaan tukea myös muille koulun oppilaille,
siirtymäaika mahdollistaa reagoinnin muuttuviin tilatarpeisiin yhtenäiskoululla,
työnalla oleva kunnan kiinteistöstrategia ehditään käsitellä ja mahdolliset
muutokset sisällyttää osaksi investointisuunnitelmia.
Kirkonkulman koululla on hyvät tilat nykyiselle opetukselle mukaan lukien pienennetty
ryhmä. Oheismateriaalina on rehtorin selvitys koko koulujen toiminnasta
vaihtoehtoineen ensi lukuvuonna.
Vapaa-aikatoimen käyttöön tulevat syksyllä kunnan tilat entiseen tapaan, kun aamu- ja
iltapäivätoiminta palaa takaisin Markulan kiinteistöön. Yhdistyksille ja seuroille tilat
vuokrataan vahvistettujen periaatteiden ja hakumenettelyn mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi sivistys- ja vapaa-aikatoimen tiloista annetun selvityksen,
todeta, että tällä hetkellä ei ole tarvetta vuokrata erillisiä, entisen Touhutaskun
tiloja, varhaiskasvatuksen käyttöön,
että varhaiskasvatuksen tilatarvetta seurataan ja tehdään varasuunnitelma
syksyksi tilojen suhteen kunnan omista tiloista,
muuttaa kunnanhallituksen päätöstä 21.6.2021 § 124 edellä selosteessa eritellyn
mukaisesti siten, että Kirkonkulman nykyinen pienryhmä jatkaa toimintaansa
seuraavat kaksi lukuvuotta 2022 - 2024 mutta siirtymäaikana ryhmään ei oteta
enää uusia ensimmäisen vuosiluokan oppilaita.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Rehtori Taija Marttila, varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltonen, johtoryhmä
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§ 88
Hallintojohtajan 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.
Kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen
käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja
tai kunnanjohtaja.
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.
Päätökset ovat:
§ 3 Kuntatodistuslainan uusiminen
§ 4 Määräaikainen täyttölupa koulun toimistopalveluihin
Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Kuntatodistuslainan uusiminen, 29.03.2022
Muu päätös:
§ 4 Määräaikainen täyttölupa koulun toimistopalveluihin, 03.05.2022
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.2. -
4.5.2022 ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta päätöksissä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 89
Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
Kunnanhallitus myöntää määrärahan kahden sähköpyörän hankintaan kunnan
henkilöstön käyttöön.
Kunnanhallitus antaa tekniselle toimelle selvitettäväksi sähköautojen latauspisteen
järjestämisen Auran yhtenäiskoulun pysäköintialueelle.
Kokouksen aluksi kuultiin esittely tulevaisuuden senioriasumisesta sekä siihen
liittyvistä teknologisista tukiratkaisuista. Esittelijänä Tarmo Kemppainen,
Hoivarakentajat Oy. Esittelyn ajan paikalla oli myös sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas.
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§ 90
LISÄPYKÄLÄ: Tiedoksiannot kunnanhallitukselle
Liitteet

1 Kuulutus, melupäätös, Turun Urheiluautoilijat ry, SM Mad-Croc Länsirannikon ralli 13.
-14.5.2022
2 Melupäätös, Turun Urheiluautoilijat ry, SM Mad-Croc Länsirannikon ralli 13.
-14.5.2022
Kunnanhallituksen tiedoksi saapuneet tiedotteet, kirjeet ja päätökset:
ELY-keskus 4.5.2022 ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös melua ja
tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Turun
Urheiluautoilijat ry:n järjestämää Auran, Liedon, Maskun, Mynämäen,
Nousiaisten, Ruskon ja Turun alueilla 13.-14.5.2022 ajettavaa SM Mad-Croc
Länsirannikon Rallia. Asian diaarinumero on VARELY/2684/2022. Päätöksestä on
julkaistu kuulutus kunnan sivuilla 5.5.2022 ja välitetään tiedoksi
kunnanhallitukselle ELY-keskuksen pyynnöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja
Hallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§80, §81, §82, §83, §84, §85, §86, §88, §89, §90
Muutoksenhakukielto
Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§87
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei
muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä
(7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto
saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä
päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä 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.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen
asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on
allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa
kunnan keskushallinnosta.
Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45

