Pornaisten kunnantoimiston yhteystiedot:
www-osoite:
Osoite:
www.pornainen.fi
Kirkkotie 176, PL 21
Sähköposti henkilöille:
07170 PORNAINEN
etunimi.sukunimi@pornainen.fi
Puhelin:
Avoinna:
(019) 5294500 vaihde
ma-ke 8.00 – 16.00
Faksi:
to 8.00 – 18.00
(019) 6647006
Puhelinvaihde avautuu klo 9.00 pe 8.00 – 12.15

Luonnollisesti Pornainen

Hyvät lukijat
Tervetuloa sunnuntaina 20.9. pidettävään
Pornaisten 2. pitäjänjuhlaan.
Juhlan ohjelma on tämän lehden lopussa
ja irtileikattavissa.
Pornaisten käsityökeskus Aivina toimii
osoitteessa Mäntymäentie 1.
Avointen ovien iltapäivää vietetään torstaina 24.9.,
tervetuloa tutustumaan.
Toivotamme kaikille
mukavaa syksyn alkua!
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Uusi sivistystoimenjohtaja aloitti Pornaisissa
Lapsemme kuitenkin pysyvät ja käyvät koulua,
kasvavat ja lähestyvät jatko-opiskeluja. Heille
meidän tulisi tarjota joka tapauksessa kaikki mahdollinen tuki, huolenpito ja rakkaus.

Hei!
Olen Pornaisten kunnan uusi sivistystoimenjohtaja
Markku Hyttinen. Aloitin tehtävässä 24.8. ja pääsin heti valmistelemaan tulevan vuoden budjettia
sekä kuluvan vuoden säästöjä. Molemmissa riittää
haastetta ja lopputulema näkyy miltei jokaisessa
pornaislaisessa kodissa.

Siksipä Te, hyvät vanhemmat, olkaa lastenne ja
nuortenne tekemisistä kiinnostuneita ja kyselkää
kuulumisia. Osallistukaa heidän askareisiinsa,
vaikka he eivät aina niin yhteistyöhaluisia olisikaan. Lapset ja nuoret tarvitsevat meidän aikuisten huomiota! Ehkäpä näin saisimme ehkäistyä
jälkikasvumme aiheuttamaa ilkivaltaa ja häiriköintiä.

Muutimme vaimoni kanssa Pornaisiin vuonna
1993 ja kaikki kolme lastamme ovat syntyneet
täällä asumisemme aikana. Itse lähdin mukaan
kunnallispolitiikkaan vuonna 2001 ja nyt yhdeksän valtuusto- ja sivistyslautakuntavuoden jälkeen
siirryin vastaamaan kunnan koulu- ja kulttuuritoimesta.

Toivotan teille vanhemmille voimia osallistua
lastenne elämään ja koululaisille menestystä lukuvuodelle 2009–2010.

Näin syksyn tultua olemme kuitenkin kaikki uuden edessä. Meillä on vastassa flunssaa, influenssaa, lamaa, lomautuksia, leikkauksia …

Markku Hyttinen,
sivistystoimenjohtaja
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Pornaisten käsityökeskus Aivina
•

osallistua monenlaisille kansalaisopiston ja
käsityökeskuksen järjestämille käsityökursseille ja

•

saada neuvoja ja ohjausta myös yksilöllisesti

Seuraavassa syksyn suunnitelmia
•

Käsityökahvila-toiminta alkaa sunnuntaina
13. syyskuuta klo 14 ja jatkuu joka kuukauden
toisena sunnuntaina samaan aikaan. Tilaisuuteen kannattaa varata sopiva käsityö, iloinen
mieli ja paljon hyviä käsityöideoita ja –
kokemuksia jaettavaksi muiden osallistujien
kesken.

•

Kansalaisopiston kankaankudontapiiri kokoontuu torstai-iltaisin Aivina-tilassa, mikäli
riittävästi osallistujia ilmoittautuu.

•

Kankaankudontaa varten kokoonnutaan keskiviikkoiltaisin kello 18.30 suunnittelemaan ja
ideoimaan, minkälaisia loimia kangaspuihin
luodaan.

Pornaisten käsityökeskus Aivina
toimii osoitteessa Mäntymäentie 1, Värttinäasuntojen kellaritilassa, aivan Pornaisten kirkon
naapurina. Käsityökeskuksen toiminnan tavoitteena on ylläpitää käsityötaitoja, erityisesti kankaankudontataitoja, kuntalaisten keskuudessa sekä
siirtää näitä taitoja nuoremmillekin sukupolville.

Aivinassa on mahdollisuus
•

kutoa kangaspuissa monenlaisia kankaita itselleen parhaiten sopivana ajankohtana, kunhan sopii etukäteen

•

Lisäksi järjestetään eri aiheita koskevia kokoontumisia, esim. jouluaskartelua
ym.

Osallistuminen toimintaamme ei
aiheuta merkittäviä kustannuksia. Emme peri esim. kudontapäivämaksua, mutta materiaaleista ja pitkistä kursseista peritään maksu toiminnan kuluja
kattamaan sekä materiaalihankintoihin, jolloin perustarvikkeita on mahdollisuus ostaa Aivinasta.
Toiminnastamme pyrimme ilmoittelemaan Uusimaa-lehden
toiminta-palstalla.
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AVOIMET OVET
Aivinassa järjestetään
torstaina 24. syyskuuta
avoimien ovien iltapäivä.
Toivotamme kaikki
käsitöistä kiinnostuneet
tervetulleiksi esittämään
ideoita ja toiveita sekä
antamaan suuntaviivoja
käsityökeskuksen
toimintaan.

Käsityökeskus Aivinaan liittyviä ideoita ja toiveita voi esittää myös puhelimitse tai kysyä lisää
toiminnastamme
Talvikilta p. 040 741 5735
Pirkolta p. 040 777 4737
Sadulta p. 040 564 0030

Pornaisten kunnankirjasto

Kirjasto täyttää 65 vuotta 26.11.2009
ja juhlii sitä työn merkeissä.
Olet tervetullut juhlapäivänäkin kirjastoon lainaamaan ja tutustumaan, kuinka
pitkä matka on kirjaston historiassa kuljettu: yhdestä kirjakaapista noin 35 000
kirjan kokoelmaan.
Nykyinen kirjastotalo täyttää tänä vuonna 10 vuotta.

Kirkkotie 174, 07170 Pornainen, puh. 5294 560.
s-posti: porkir@pornainen.fi
Avoinna:
ma, ti ja to 11.00–19.00, ke ja pe 8.30–15.00
Viikonloppuisin kirjasto on suljettu
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Kansalaisopiston terveiset
Uusi lukuvuosi on käynnistynyt jo syyskuun alkupuolella. Toivottavasti
kurssitarjonnasta on löytynyt jokaiselle jotakin. Jos alku jäi huomioimatta,
vapaita paikkoja jo alkaneille kursseille voi edelleen kysyä kansalaisopiston
toimistosta. Useita hyviä kursseja on vielä alkamassa syksyn aikana, joista
alla lisää tietoa.

Tulkaa oppimaan uusia ja vanhoja lastenlauluja ja
leikkejä. Muskarissa kaikki pääsevät musisoimaan
käyttäen rytmisoittimia. Musiikkia kuuntelemalla,
laulamalla, tanssimalla ja askartelemalla aistimme
tunnelmia, rytmejä ja sävyjä. Vanhempi ilmoittautuu.

Syksyn aikana alkavia kursseja:
Ilmastoluento (320261)
Pornaisten yläkoulu, liikuntasali,
Pasi Toiviainen
ke 23.9.2009 klo 18.00-19.30
Pasi Toiviainen on helsinkiläinen tiedetoimittaja,
tietokirjailija ja arkkitehti. Hänen kirjoittamansa
tietokirja Ilmastonmuutos. Nyt. – Muistiinpanoja
maailmanlopusta (Otava, 2007, taskukirja 2008)
on ollut arvostelumenestys. Luennolla kuullaan
ilmastonmuutoksen perusteita, mahdollisia seurauksia ja ratkaisuvaihtoehtoja. Luennolle on vapaa
pääsy.

Digikamera ja kuvankäsittely (340161)
Pornaisten yläkoulu, luokka Bitti,
Ari Toivanen
ti 18.30-21.00, 20.10.2009-17.11.2009, 15 t
Kurssimaksu 50,00 e
Kurssilla perehdytään kuvankäsittelyn perusteisiin. Siirretään kuvia digikamerasta tietokoneelle
ja harjoitellaan kuvien muokkausta ja korjausta.
Tutustutaan eri kuvamuotoihin ja niiden ominaisuuksiin. Kuvankäsittelyssä käytämme ilmaista
Paint.NET –kuvankäsittelyohjelmaa. Osallistujat
saavat kurssilta Paint.NET –ohjelma asennusCD:n

Itsetuntemus voimavaraksi (219860)
Pornaisten yläkoulu, luokka Beeta,
Titta Kauranne
ti 18.00-19.30, 29.9.2009-27.10.2009, 8 t
Kurssimaksu 16,00 e
Tavoitteena on lisätä elämäniloa ja vahvistaa
myönteistä minäkuvaa sekä auttaa tunnistamaan ja
vahvistamaan omia voimavaroja. Kurssi antaa
työkaluja, joiden avulla voi selkeyttää omia valintoja ja ajankäyttöä. Jokaiseen kertaan sisältyy
lyhyt rentoutus. Kurssiin sisältyy itsetuntemusta
vahvistavia kotitehtäviä. Tarvitset mukaan muistiinpanovälineet ja halua syventää itsetuntemustasi.

Word ja excel 2007 (340162)
Pornaisten yläkoulu, luokka Bitti,
Ari Toivanen
ma 18.30-21.00, 26.10.2009-30.11.2009, 18 t
Kurssimaksu 60,00 e
Kurssilla perehdytään tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan perusteisiin käyttämällä Office
2007:n Word- ja Excel -ohjelmia. Selvitetään mitä
muutoksia uudessa ohjelmassa on verrattuna vanhempiin Office-ohjelmiin. Tekstinkäsittelyssä
käytetään asiakirjan kirjoittamisessa perustana
virallista asiakirjastandardia. Taulukkolaskennassa perehdytään mm. funktioiden käyttämiseen ja
kaavioiden luomiseen. Osallistujilla tulisi olla
tekstin- ja taulukkolaskennan perustiedot.

Perhemuskari (110162)
Pornaisten nuorisotila PONU,
Eila Hartikainen
pe 09.15-10.00, 18.9.2009-4.12.2009, 15.1.201023.4.2010
Kurssimaksu 38,00 e
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Akvarellikurssi (110360)

Tildakurssi (110463)

Pornaisten yläkoulu, luokka Picasso,
Sinikka Ustinov-Jones
ti 18.00-20.30, 15.9.2009-10.11.2009, 24 t
Kurssimaksu 36,00 e
Tiivistetyllä kurssilla käymme läpi vesivärimaalauksen välineitä ja eri tekniikkaharjoituksia, joiden
kautta voi kehittää omaa ilmaisua. Lisäksi harjoituksiin sisältyy värioppia ja sommittelua. Olisi
toivottavaa, että osallistujilla olisi aluksi joitain
omia välineitä, kuten vahvaa akvarellipaperia,
edes muutama värinappi ja sivellin. Tarpeellisia
materiaaleja voi myös tilata ja ostaa ohjaajan
kautta.

Pornaisten yläkoulu, luokka Ateljee,
Eija-Sisko Jokinen
la - su 10.00-15.30, 14.11.2009-22.11.2009, 20 t
Kurssimaksu 34,00 e
Kurssilla ommellaan Tilda-nukke ja sille vaatteet
tai muita Tilda tuotteita kurssilaisten mielenkiinnon mukaan. Kurssille ilmoittautuneet saavat
kurssikirjeen, josta selviää, mitä materiaaleja
kurssilla tarvitaan

Valokuvauksen perusteet (110363)
Pornaisten yläkoulu
Juha Vääräkangas
to 18.00-20.30, 17.9.2009-8.10.2009, 12 t
Kurssimaksu 32,00 e
Kurssilla perehdytään valokuvauksen perusasioihin, kuten sommitteluun, henkilökuvauksen perusteisiin, kameran käyttöön ja huoltoon sekä kuvankäsittelyn alkeisiin. Kurssi sopii peruspokkarin ja
järjestelmäkameran käyttäjille.

Hardanger-kirjonta (110464)
Pornaisten yläkoulu, luokka Ateljee,
Eija-Sisko Jokinen
ma 18.00-20.30, 14.9.2009-9.11.2009, 24 t
Kurssimaksu 38,00 e
Hardanger-kirjonta on perinteistä revinnäiskirjontaa, jonka kuviot ovat geometrisia neliöitä, siksakkuvioita tai ristejä. Kankaan lankoja purkamalla saadaan aikaan pitsimäistä reikäkuviota. Tarvitset mukaan tiivistä palttinakangasta tai hardangerkangasta, helmilankaa, kanavaneulan ja ompelukehyksen.

Tildapupu

Ilmoittautumisia otetaan vastaan internetin kautta opiston kotisivun osoitteessa www.mantsalanopisto.fi tai
voit ilmoittautua soittamalla numeroon 040 314 5371.
Ilmoittaudu kursseille viimeistään 3 arkipäivää ennen kurssin alkamista.
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Kirkonkylän osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa
Kaikki osayleiskaavakartat löytyvät kotisivuiltamme: www.pornainen.fi – rakentaminen ja ympäristö - kaavoitus ja maankäytön suunnittelu.
Kaavakarttoihin voi käydä myös tutustumassa
kunnantoimiston teknisellä osastolla.

Kirkonkylän osayleiskaava hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 31.8.2009. Näin viimeinen kolmesta osayleiskaavasta on saatettu päätökseen!
Pohjoisten kylien ja Eteläisten kylien osayleiskaavat hyväksyttiin joulukuussa 2008. Näillä kolmella yleispiirteisellä kaavalla ohjataan kunnassamme
kylien tiivistämistä ja laajentumista sekä ohjataan
haja-asutusalueella rakentamisen määrää ja sen
sijoittumista.
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Vesiosuuskuntien hyväksytyt toiminta-alueet
Kunnanvaltuusto on kokouksissaan 20.4. ja
31.8.2009 hyväksynyt alla olevan kuvan karttaan
merkityt toiminta-alueet. Hyväksytyt ja rajauksiltaan tarkat toiminta-aluekartat löytyvät kunnan
tekniseltä osastolta ja vesiosuuskunnilta.
Kun toiminta-alue on vahvistettu, on alueella olevilla kiinteistöillä vesihuoltolain 10 §:n mukaan
liittymisvelvollisuus verkostoon. Liittymisvelvoite
on kiinteistön kaikilla vesipisteellisillä rakennuksilla.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta voidaan myöntää, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi,
kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat
kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Vapautus ei saa kuitenkaan vaarantaa vesihuollon
taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Lisäksi tulee täyttyä seuraavat ehdot:

Liittymisestä voi hakea vapautusta Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnalta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen), joka voi myöntää
vapautuksen ainoastaan, jos vesihuoltolain 11 §:n
mukaiset perusteet täyttyvät. Pelkästään jo kiinteistölle rakennettu talousjätevesiasetuksen mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä ei ole riittävä peruste vapautuksen myöntämiselle.

a) Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä tulee olla käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Tämä tulee todistaa vesinäyttein.
b) Jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan
kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely
tulee voida järjestää niin, ettei niistä aiheudu
terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Vapautusta voi hakea myös pelkästään vesijohtoverkostoon liittymisestä

Mahdolliset vapautuspäätökset tehdään pääosin määräaikaisina.
Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio
puh. 0400 500 244 tai minna.isokallio@askola.fi.

Karttakuva:
Vesilaitosten toiminta-alueet 1.9.2009
• kunnan vesilaitos (punainen)
• vesiosuuskunta Suoni (tumman vihreä)
• vesiosuuskunta Mustijoki (vaalean vihreä)
• Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta (sininen)
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Jätehuoltomääräykset muuttuvat Pornaisissa 1.2.2010 alkaen
Pornaisten kunnanvaltuusto on 20.4.2009 hyväksynyt muutoksia Pornaisten jätehuoltomääräyksiin. Uudet määräykset tulevat voimaan 1.2.2010.

•

•
•
•

Yksityisen kiinteistön on liityttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Jätteenkuljetukseen
liitytään omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla
tai vaihtoehtoisesti
• sopimalla vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden kanssa yhteisastian käytöstä
(kimppa-astia)
• liittymällä tiehoitokunnan tai vastaavan tahon
järjestämän keräyspisteen käyttäjäksi,

ongelmajätteiksi luokiteltavia kodinkoneita tai elektroniikkaa, esim. TV, video, tietokone, mikroaaltouuni
loisteputkia tai akkuja
öljyä, kemikaaleja, maalia, lääkkeitä yms.
painekyllästettyä puuta

2) Palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä,
kuten:
• räjähteitä
• käyttämättömiä ilotulitusraketteja
• polttoainetta tai liuotetta
3) Renkaita
• auton, työkoneen tai muun ajoneuvon renkaita (ei koske polkupyöränrenkaita)

Jos kiinteistön jätteenkuljetus ei jätelain mukaan
kuulu kunnan vastuulle (yrityskiinteistöt), on jätteen haltijan järjestettävä jätteenkuljetus sopimusperusteisesti kuljetusyrityksen tai jätelaitoksen
kanssa.

4) Vähäistä suurempia määriä sekajätteeseen
kuulumattomia muita jätteitä, kuten:
• hiekkaa
• betonia, tiiltä tai kipsilevyä
• lietettä tai nestemäisiä jätteitä
• käymäläjätettä, eläinten lantaa tai riskijätettä esim. terveyshuollon pistävät jätteet,
teurasjäte

Seka- tai hyötyjätteen keräysvälineeseen ei saa
laittaa:
1) Ympäristö- tai terveyshaittaa aiheuttavia ongelmajätteitä, kuten:
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4.

Biojäteastiat vähintään kerran viikossa,
biojätteen syväkeräyssäiliöt talviaikaan
(1.10–31.3.) vähintään kerran kahdessa viikossa.

5) Pakkaavaan jäteautoon kuormattavien sekajätteen keräysvälineiden kohdalla kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä kooltaan suurempia kuin 60 x 60 x
80 cm jätteitä, joita voivat olla mm. kokonaiset matot, patjat ja huonekalut.

5.

Keräyskartonkiastiat vähintään kerran neljässä viikossa.

6.

Hiekan- ja rasvanerotuskaivot sekä öljynerottimet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

6) Esineitä tai aineita, jotka kokonsa, painonsa,
muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä, kuljetuskalustoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen
kuormausta tai purkamista.

7.

Umpisäiliöt ja saostuskaivot, joihin johdetaan jätevesiä, tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

•

aineita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville
henkilöille.

Mikäli jätteen määrän tai laadun tai toiminnassa
havaittujen ympäristö- tai muiden haittojen vuoksi
on tarpeen, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai sen määräämä viranhaltija yksittäistapauksessa määrätä edellä mainitusta poikkeavan
tiheämmän tyhjennysvälin.

Sekajätteen keräysvälineeseen ei saa laittaa edellä
mainittujen lisäksi keräyspaperia tai sellaista hyötyjätettä, joka jätehuoltomääräysten nojalla tulee
ko. kiinteistöllä lajitella erilleen sekajätteestä.

Mikäli alle viiden huoneiston kiinteistöillä biojäte
erilliskerätään tai kompostoidaan kiinteistöllä,
sekajätteen tyhjennysväliä on mahdollista pidentää. Tähän tulee hakea kirjallinen lupa kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselta. Biojäte on
kompostoitava hyvin ilmastoidussa ja suljetussa
kompostisäiliössä, joka tulee estää haittaeläinten
pääsy kompostiin. Biojätteen ympärivuotisen
kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä tai
muuten jäätymiseltä suojatussa kompostorissa.
Pisin mahdollinen sekajäteastian tyhjennysväli on
sekä vakituisesti asutuilla että vapaa-ajan kiinteistöillä taajamissa 6 vko ja haja-asutusalueilla 12
vko.

Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että
kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Eri keräysvälineet
on tyhjennettävä seuraavasti:
1.

Asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan kiinteistöjen sekajätteen keräysvälineet taajamaalueella vähintään kerran kahdessa viikossa,
haja-asutusalueella vähintään kerran neljässä viikossa.

2.

Ravintoloiden, myymälöiden ja muiden
vastaavien kiinteistöjen sekajäteastiat vähintään kerran viikossa ja terveydensuojeluviranomaisen niin vaatiessa useammin.

3.

Sekajätteen keräysvälineinä käytettävät
puristimet vähintään kerran kahdessa viikossa.
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Kompostoi oikein
Kompostoimalla biojätteet muutetaan pieneliöiden
vaikutuksesta ravinnerikkaaksi mullaksi. Tämä on
kierrätystä parhaimmillaan. Vaikka komposti vaatii hoitoa, se ei ole vaikeaa eikä vaadi kohtuuttomasti aikaa. Kompostointi on mainio tapa tuottaa
itse hyvää ja ravinteikasta multaa omaan puutarhaan. Biojätteen lajittelu pois sekajätteestä mahdollistaa pidemmän tyhjennysvälin sekajäteastialle ja tuo säästöä kiinteistön jätemaksuihin. Pidennetyn tyhjennysvälin myötä vähentyneet jätekuljetukset pienentävät liikenteestä johtuvia haitallisia
ympäristövaikutuksia.
Ruokajätteiden kompostointi on sallittu vain suljetussa, tiiviillä kannella ja pohjalla varustetussa
kompostisäiliössä. Kompostisäiliön täytyy myös
olla ympärivuotisessa käytössä lämpöeristetty
(kunnan jätehuoltomääräykset 4§). Pelkkää puutarhajätettä voi kompostoida ilman varsinaista
kompostisäiliötä. Puutarhajätteen kompostointiin
on suositeltavaa käyttää lautakehikkoa.

Kompostiin käy kaikki eloperäinen jäte
• ruuantähteet ja pilaantuneet elintarvikkeet
• kahvin ja teen porot suodatinpusseineen
• hedelmien, vihannesten ja kananmunien kuoret
• talouspaperi ja lautasliinat
• kukkamullat ja huonekasvien osat, leikkokukat

Sopivan kompostorin valintaan vaikuttaa sekä
syntyvän biojätteen määrä että kompostorin toimivuus. Nelihenkiselle perheelle riittää yleensä
200 l kompostori. Jos ruokajätteen lisäksi kompostoidaan myös puutarha- ja haravointijätettä
tilaa tarvitaan enemmän. Keskimääräinen tilantarve henkilöä kohden on noin 50–100 l vuodessa.

Leivät ja muut isokokoiset jätteet kannattaa pilkkoa muutaman sentin kokoisiksi kappaleiksi ja
munan kuoret murskata hajoamisen helpottamiseksi. Kompostiin ei saa laittaa mitään, mikä ei
maadu tai mikä haittaa kompostin toimintaa. Esimerkiksi tuhka ja kalkki eivät kuulu kompostiin,
sillä ne vaikuttavat kompostin pH tasapainoon.
Kompostiin ei myöskään pidä laittaa tupakantumppeja tai pölypusseja.
Kompostorin voi ostaa rautakaupoista ja puutarhamyymälöistä. Markkinoilta löytyy useita erilaisia malleja ja merkkejä. Kompostisäiliön voi rakentaa myös itse esim. laudasta ja vanerista. Vanhaa pakastinta ei tule käyttää kompostorin rakentamiseen, koska pakastin on ongelmajätettä ja sen
lämpöeristeet voivat sisältää freonikaasua.
Lisätietoa kompostoinnista saat esimerkiksi ItäUudenmaan Jätehuollon sivuilta www.iuj.fi/ julkaisut ja ohjeet / oppaat ja lomakkeet / kompostoi
oikein
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Maalämpökaivo voi olla riski pohjaveden ja talousvesikaivojen
veden laadulle
Asuintalojen energiakeskusteluissa on näkyvästi
esillä maalämpö ja sen todistetusti monet hyvät
puolet niin energia- kuin ympäristönäkökohtienkin kannalta. Maalämpökaivojen aiheuttamista
riskeistä pohjaveden laadulle ei kuitenkaan ole
näkyvästi keskusteltu.

käyttää juomavetenä eikä peseytymiseen. Edellisen tapauksen lisäksi myös muualla Suomessa on
ollut epäilyjä siitä, että maalämpökaivot olisivat
vaikuttaneet läheisien kaivojen ja pohjaveden
laatuun.
Maalämpökaivojen riskit tulee tiedostaa ja arvioida porattaessa vedenottamoiden ja talousvesikäytössä olevien porakaivojen lähellä sekä luokitelluilla pohjavesialueilla. Lisäksi tulee ottaa huomioon myös läheisen meren tai muun vesistön mahdollinen vaikutus.

Kallioperässä on aina rakoja ja halkeamia joihin
kalliopohjavesikin muodostuu. Porareiät avaavat
uusia virtausyhteyksiä, ja tämä voi vaikuttaa lähellä tapahtuvaan vedenottoon. Kallion sisäinen
rakoverkosto on vaikeasti puhdistettavissa, jos
jokin vahinko pääsee tapahtumaan. Suomessa ei
ole lainsäädäntöä tai virallisia ohjeita maalämpökaivojen porauksista eikä saatavilla ole tutkittua tietoa niiden pohjavesivaikutuksista. Nykytilanteessa maalämpökaivoista voi aiheutua ennalta
arvaamattomia vaikutuksia.

Haitallisia vaikutuksia voi myös aiheutua lämmönsiirtonesteen vuodoista sekä maaperään ja
edelleen pohjaveteen aiheutuvista fysikaaliskemiallisista muutoksista. Tärkeää on myös estää
pohjaveden saastuminen pintavesien välityksellä
(bakteerit, kemikaalit) huonosti tiivistettyjen porareikien kautta. Valtakunnallinen rekisteri porausreikien sijainnista helpottaisi viranomaisten valvonta- ja neuvontatyötä.

Itä-Uudellamaalla tuli esille seuraava tapaus. Meren läheisyydessä sijaitsevalle kiinteistölle porattiin muutamia syviä maalämpökaivoja, jonka jälkeen kiinteistön naapurin porakaivoveden
havaittiin haisevan voimakkaasti liuottimille ja
alkoholille. Tutkimuksissa todettiin, että vesi ei
täyttänyt enää myöskään laatusuosituksia raudan,
mangaanin ja kloridin (suola) osalta. Myöhemmin
todettiin maalämpökaivojen lämmönsiirtonesteen
(alkoholi) vuodot.

Mielestämme tarvitaan lisää tutkimusta ja selvitystä pohjavedelle aiheutuvien vaikutusten selvittämiseksi sekä valtakunnallista ohjeistusta menettelytavoista. Turvallisesti toteutettuna maalämpö
on erinomainen energiaratkaisu.
Outi Lankia
terveydensuojelusuunnittelija
Porvoon kaupunki

Lämmönsiirtonesteen vuotojen korjaamisen jälkeen tilanne paheni. Vesi muuttui mustaksi, vaahtoavaksi ja voimakkaasti rikkimäiselle haisevaksi
sekä rauta-, mangaani- ja humuspitoisuus nousivat
erittäin paljon. Mustan sakan todettiin olevan rautasulfidia, josta hapettuu mm. rikkihappoa.
Kiinteistön putkissa havaittiin laajoja nopeasti
edenneitä korroosiovaurioita eikä vettä voinut

Hedy Kleiman
ympäristönsuojelutarkastaja
Porvoon kaupunki
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Pornaisten matonpesupaikka on valmistunut kesän aikana
Edellisessä lehdessä kerrottiin matonpesupaikan valmistumisesta kesän aikana kunnan varaston lähelle, Pienteollisuustien varrelle. Paikka on valmistunut ja ollut jo käytössäkin. Seuraavassa on kuvia pesupaikan moninaisista työvaiheista:

Alueen raivaus

Pohjan muotoilu

Salaojan asennus

Laattojen asennus
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Altaiden pohja valmis

Pesualtaiden kytkennät

Lähes valmis

Kuivaustelineetkin paikoillaan
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Ikä-infot jatkuvat syksyllä 2009
Mustijoen perusturvan Ikäihmisten neuvoston
järjestämät ikä-infot jatkuvat syyskaudella, kokoontumiset ovat klo 10–12 Mäntsälässä, Keskustie 11, Ankkuri.

Vanhusten viikon ohjelmaa Mäntsälässä

11.9.
Syyskauden avaus, Ikääntyminen ja näkö, toiminnanohjaaja Päivi Leikas, Näkövammaisten keskusliitto

Mustijoen perusturvan Ikäihmisten neuvosto järjestää vanhusten viikolla on mm. seuraavanlaista
ohjelmaa:

Vanhusten viikkoa vietetään tänä vuonna
5.-11.10. välisenä aikana.

5.10. klo 13–14
Kivistöntien palvelutalo, Mäntsälän Kansallisten
Senioreiden Senioritanssiryhmä ja Mäntsälän
Eläkkeensaajien kuoro esiintyvät

25.9.
Astma ja allergiat, osastonhoitaja Pertti Sopanen,
Mäntsälän terveyskeskus

6.10. klo 10–12
Pääjuhla kunnantalon valtuustosalissa, puhe:
suunnittelija Ulla Salminen, Ikäinstituutti, eläkeläisjärjestöjen ohjelmaa, kahvitarjoilu

9.10.
Vanhusten viikko ”Kuntoutuminen kunniaan”
Ikäihmisten liikunta, Mäntsälän liikuntatoimi,
fysioterapia, kansalaisopisto

7.10.
Mäntsälän seurakunta, vanhusten palvelupäivä

23.10.
Mäntsälän seurakunnan vanhustyö esittäytyy
6.11.
Sydänasiaa, Mäntsälän Sydänyhdistys

8.10. klo 10–12
Ikäautoilijan kuntokurssi, järjestää Liikenneturva
ja paikallispoliisi

20.11.
Ikäihmisten kuulonhuolto, Kuuloliitto, Mäntsälän
huonokuuloiset ry

9.10. klo 10–12
Ikä-Info, Ikääntyneiden liikunta, liikuntatoimisto,
fysioterapia, kansalaisopisto

4.12.
Mäntsälän vammaisjärjestöt esittäytyvät

4.10. klo 10
Vanhusten kirkkopyhä

Pornaisten Eläkkeensaajien ja Eläkeliiton Pornaisten yhdistyksen jäsenet vierailevat vanhusten viikon
merkeissä Aurinkomäen palvelukeskuksessa 5.10.

Pornaisista Ikäihmisten neuvostoon kuuluvat jäsenet ovat:
Tuula Rusi
puh. 050 375 6245
tuula.rusi@pp.inet.fi

ja

Heimo Nurmisto
puh. 0400 701 307
tai 6648 126.
Vuoden 2009 Vanhustenviikon juliste
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Pornainen on kuulunut
vuoden 2009 alusta lähtien Hyvinkään maistraatin toimialueeseen.
Maistraatin palveluja
ovat esim. julkisen notaarin palvelut, kaupanvahvistamiset, siviilivihkimiset, avioehtosopimusten rekisteröinti,
asunto-osakeyhtiöiden
rekisteröinti, holhoustoimen palvelut ja ulkomaalaisten rekisteröinti.

Kesän muistoja

kansien piirrokset: kunnantoimiston kesätyöntekijä Mona Seppänen

Luonnollisesti Pornainen 3/2009
Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen.
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Julkaisija
Pornaisten kunta

Tiedostusvastaava
Seija Marttila

Ulkoasu
Tarja Pietilä

Seuraava numero ilmestyy joulukuussa 2009

Painosmäärä
1900 kpl

Painopaikka
Keravan Kopiopalvelu Oy

