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Hyvät lukijamme 

 

Kunnantoimisto on suljettuna joulun jälkeen  

29.12.2008–5.1.2009 ja ovet  

avoinna taas normaalisti 7.1.2009 alkaen. 

 

Kirjasto on suljettu poikkeuksellisesti 

perjantaina 2.1.2009 ja maanantaina 5.1.2009. 

 

Toivotamme teille kaikille Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2009! 
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HALLINTO-OSASTO 

 
Uusi valtuusto 2009–2012 

 
Lokakuun kunnallisvaaleissa valittu uusi valtuusto 
aloittaa nelivuotiskautensa vuoden 2009 alussa. 

Valtuutettuja on yhteensä 27, joista naisia on 11 ja 
miehiä 16. Uusia valtuutettuja on yhteensä 13. 
 

Valtuustoon valittiin vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä seuraavat henkilöt: 
 
Nimi Ryhmä Äänet Postitoimipaikka 
Kuisma, Risto SDP 126 Laukkoski 
Kalsola, Matti KESK 66 Halkia 
Rantala, Markku KOK 91 Halkia 
Mattila, Kaj SDP 64 Laukkoski 
Tanner, Tuula KESK 65 Pornainen 
Pajunen, Juha SDP 64 Pornainen 
Nyrhivaara, Henna KOK 72 Halkia 
Niinikoski, Terhi KESK 58 Laukkoski 
Janhunen, Sari SDP 63 Laukkoski 
Ruskeepää, Jukka KOK 65 Pornainen 
Virkki, Juha KESK 55 Halkia 
Runolinna, Liljan-Kukka SDP 62 Pornainen 
Liu, Päivi SDP 55 Pornainen 
Putus, Jaana KESK 51 Halkia 
Sillanpää, Jaakko KOK 50 Pornainen 
Turunen, Jukka PS 66 Laukkoski 
Haapakoski, Liisa VIHR 73 Pornainen 
Palmgren, Vesa SDP 45 Halkia 
Salento, Erkki KESK 49 Laukkoski 
Repo, Mika KOK 49 Pornainen 
Kolehmainen, Laura SDP 43 Pornainen 
Hyttinen, Markku KESK 49 Halkia 
Saarinen, Maria SDP 32 Pornainen 
Yrtti, Seppo KOK 46 Laukkoski 
Niemikorpi, Janne KESK 42 Pornainen 
Gardin-Kukkonen, Elina SDP 31 Pornainen 
Pietilä, Sakari KOK 35 Halkia 
 
 
Äänestysalue Äänioikeutetut Ennakkoon äänestäneet Vaalipäivänä äänestäneet Yhteensä 
  lukumäärä % lukumäärä % lukumäärä 
Halkia 1009 138 13,7 495 49,1 633 
Laukkoski 703 145 20,6 316 45,0 461 
Kirveskoski 1647 341 20,7 671 40,8 1012 
Yhteensä 3359 624 18,6 1482 44,1 2106 
 
Mitättömiä ääniä oli koko kunnassa yhteensä 14. 

 

 
Ryhmittäin paikat jakaantuvat seuraavasti: 
 
- Suomen Sosialidemokraattinen  

Puolue 10 
- Suomen Keskusta 8 
- Kansallinen Kokoomus 7 
- Vihreä liitto 1 
- Perussuomalaiset 1 
 

Syksyn 2008 kunnallisvaaleissa oli kunnassa 
äänioikeutettuja 3359. Äänioikeuttaan käytti 
2106 henkilöä, äänestysprosentti oli 62,7 %. 
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Talousarvio 2009 – taloussuunnitelma 2010–2011 
 
Pornaisten kunnan vuoden 2009 talousarviota 
voidaan luonnehtia myönteisen kehityksen ja 
muuttovoiton omaavan kunnan budjetiksi. Talo-
usarvion ja taloussuunnitelman laatimisessa jou-
duttiin huomioimaan suuria haasteita tuova kunta-
palvelurakenneuudistus. Pornaisten osalta se tar-
koittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymistä 
hoidettavaksi yhteistyössä Mäntsälän kunnan 
kanssa ensi vuoden alusta. Talousarvion laadin-
nassa jouduttiin karsimaan kunnan erittäin mitta-
via investointeja, jotka ajoittuvat suunnitelmakau-
delle ja tietävät toteutuessaan velkamäärän huo-
mattavaa kasvua.  Käyttötalous joudutaan suunni-
telmakaudella vetämään erittäin kireälle, mikä 
tarkoittaa ettei menojen lisäyksiin tule olemaan 
juurikaan varaa. 
 
Toimintamenot kasvavat 6,8 % (laskennal-
lisesti -0,2 %) ja toimintatulojen arvioidaan 
supistuvan n. 47 % verrattuna kuluvan 
vuoden talousarvioon.  Toimintamenojen 
kasvua selittävät pääosin yleinen hintata-
son nousu, perusturvatoimeen ja koulutoi-
meen kohdistuvat väestönkasvusta johtuvat 
erittäin kovat kasvupaineet sekä palkanko-
rotukset.  Nettomenot kasvavat 8,4 %, ve-
rorahoitus 7,1 % ja valtionosuudet 8,8 %. 
 
Kunnan myönteinen yleinen kehitys, joka 
näkyy mm. väestön määrän kasvuna, hei-
jastuu taloussuunnitelmakauden 2009–
2011 investoinneissa, jotka ovat yhteensä 
nettomäärältään n. 14,2 milj. euroa.  Kun-
nan väestömäärä on kymmenessä vuodessa 
lisääntynyt yli tuhannella henkilöllä. Vii-
meisen vuoden aikana, lokakuusta 2007 
kuluvan vuoden syyskuun loppuun men-
nessä, asukasluku kasvoi 46 henkilöllä, eli 
0,9 %. Vaikka asukasluvun kasvu on hidas-
tunut, asettavat suunnitellut mittavat inves-
toinnit kunnan talouden erittäin suurien 
haasteiden eteen.   
 
Vuoden 2009 nettoinvestoinnit ovat yh-
teensä 2,3 miljoonaa euroa: 
- jatketaan eteläisen alueen koulutilojen 

suunnittelua 
 

- vesi-ja viemärirakentamisen I-vaiheen raken-
taminen Hyötinmäkeen 

- siirtovesihuoltolinjan rasite- ja haittakorvauk-
set, johtotietojärjestelmän laatiminen 

- avustukset vesiosuuskunnille 
- rakennetaan kunnallistekniikkaa ja katuja 

uusille kaava-alueille 
 

Myös tulevien vuosien investointitarpeet ovat 
mittavia ja ne joudutaan toteuttamaan lainarahoi-
tuksella.  Vuoden 2010 nettoinvestoinnit ovat 5,2 
miljoonaa euroa ja vuoden 2011 nettoinvestoin-
tien määrä on 6,6 miljoonaa euroa.   
 
Mittavat investoinnit kasvattavat kunnan lainakan-
taa siten, että vuoden 2009 lopussa lainaa on n. 
15,2 milj. euroa (2.944 €/asukas).   

 

TAOUSARVIO 2009 TP TA TA 

2007 2008 2009

Asukasluku 4 914 5 097 5 163

Muutos-% 1,3 3,7 1,3

Kunnallisvero-% 19,50 19,50 19,50

Kiinteistövero

- yleinen 0,75 0,75 0,75

- vakituiset asunnot 0,36 0,36 0,36

- muut asunnot 0,96 0,96 0,96

- yleishyödylliset yhteisöt - -  -

- rakentamaton rakennuspaikka 2,00 2,00 2,00

- voimalaitokset 1,00 1,00 1,00

Toimintatulot, milj.euroa 2,4 3,1 1,7

Muutos-% 28,2 28,2 -47,1

Toimintamenot, milj. euroa 18,7 20,2 20,2

Muutos-% 5,8 8,1 -0,2

Verotulot, milj. euroa 12,8 13,4 14,4

Muutos-% 10,2 4,8 7,1

Euroa / asukas 2 609 2 637 2 789

Valtionosuudet, milj. euroa 5,4 5,7 6,3

Muutos-% 9,3 5,1 8,8

Euroa / asukas 1 104 1 118 1 201

Vuosikate, milj. euroa 1,6 1,6 1,5

Prosenttia poistoista 211 153 107

Euroa / asukas 324 310 281

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 7,1 3,4 2,4

Lainakanta, milj. euroa 12,4 13,6 15,2

Euroa / asukas 2 531 2 668 2 944
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Uutena työsuhteena perustetaan  
kiinteistöpuolen työsuhde ja 1.8.09  
alkaen koulupsykologin virka. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion  
kokouksessaan 17.11.2008. 
 
Lisätiedot: 
Timo Kaikkonen, kamreeri 
puh. (019) 529 4545, 040 7191 885 
s-posti: timo.kaikkonen@pornainen.fi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hyvinkään maistraatti palvelee 2009 

alusta Pornaisten ja Mäntsälän 

asukkaita 
 
Pornainen ja Mäntsälä liittyvät 2009 alusta Hy-
vinkään maistraatin toimialueeseen. Kunnat kuu-
luvat nykyään Porvoon maistraatin toimialuee-
seen. 
 
Maistraatin palveluja ovat muun muassa julkisen 
notaarin palvelut, kaupanvahvistamiset, siviilivih-

kimiset, avioehtosopimusten rekisteröinti, asunto-
osakeyhtiöiden rekisteröinti, holhoustoimen pal-
velut ja ulkomaalaisten rekisteröinti. 
 
Maistraatti toimii Hyvinkäällä osoitteessa Ura-
kankatu 1, valtion virastotalo, 3. kerros. Aukiolo-
aika on arkisin 8 – 16.15. 
 
Maistraatilla on kotisivut osoitteessa 
www.hyvinkaanmaistraatti.fi, josta löytyy lisää 
tietoja palveluista ja maistraatin yhteystiedot. 

 
 
 

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 
 
 

Pornaisten sosiaali- ja terveyspalve-

lut 1.1.2009 alkaen 
 
Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteisen sosiaali- 
ja terveystoimen palvelut tuotetaan isäntäkunta 
mallilla 1.1.2009 alkaen. Isäntäkuntana toimii 
Mäntsälän kunta ja palvelujen tuottamista varten 
perustetaan yhteinen perusturvalautakunta. Por-
naisten kunta nimeää kolme jäsentä ja Mäntsälän 
kunta kuusi jäsentä. Perusturvapalvelukeskuksen 
palvelualueet ovat lasten, nuorten ja perheiden  

palvelut, varhaiskasvatuspalvelut, ikäihmisten 
palvelut ja terveyspalvelut. Yhteistyöstä on laadit-
tu molempien kuntien valtuustojen hyväksymä 
kattava yhteistoimintasopimus.  
 
Vuoden 2009 alusta Pornaisten kunnan sosiaali- ja 
terveystoimen henkilöstö siirtyy Mäntsälän kun-
nan palvelukseen liikkeen luovutussäännösten 
mukaisesti. Näin syntyy noin 600 henkilön sosiaa-
li- ja terveystoimen työyhteisö. Henkilöstöllä on 
puitelain 13 §:n mukainen viiden vuoden irtisa-
nomissuoja. Henkilöstön palvelusuhteen ehdot 
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säilyvät entisinä muutoksesta huolimatta ja työn-
antajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Mänt-
sälän kunnalle. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut jatkuvat muutoksesta 
huolimatta kuitenkin pääosin entisenä. Palvelut 
tuotetaan pääsääntöisesti edelleen Pornaisissa 
lähipalveluna.  
 
Pornaisten toimipisteet ja niiden yhteystiedot eivät 
muutu.  
 
Lisätietoja yhteistoiminta-alueen nettisivut 
www.mantsala.fi 
 
Pornaisten sosiaali- ja terveyspalveluista 1.1.2009 
alkaen on tehty erillinen tiedotelehtinen, joka jae-
taan joulukuussa 2008 joka talouteen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SIVISTYSOSASTO 
 
 

Pornaisten kunnankirjasto 
 
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen, puh. 5294 560. 
s-posti: porkir@pornainen.fi 
 
Aukioloajat  
ma, ti ja to 11.00–19.00 
ke, pe ja aattoina 8.30–15.00 
Viikonloppuisin kirjasto on suljettu. 
 
 
 

Kirjastoon tulevat lehdet 
 
Kirjastossa suoritettiin asiakkaille lehtikysely 
vuoden 2008 aikana, sen perusteella on vuodelle 
2009 tilattaviin lehtiin tehty seuraavat muutokset: 
 
Kokoelmasta poistuvat lehdet: 
- Image  
- Sugar 
- Vauhdin Maailma 
- Vene-lehti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirjasto on poikke-

uksellisesti kiinni 

perjantaina 2.1. ja 

maanantaina 

5.1.2009. 
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Kokoelmaan tulevat uudet lehdet: 
- Demi 
- Ilta-Sanomat 
- Moda 
- Trendi 
 
muut lehtitilaukset jatkuvat entisellään. 
 
Opetusministeriön Kulttuurituella on tilattu vuo-
delle 2009: KirjaIN, Lukufiilis, Parnasso ja Voltti.  
 
Kirjastomaksut 

 
Muistathan uuden maksukäytäntömme: vuoden 
2009 tammikuun loppuun mennessä tulee asiak-
kaan suorittaa kaikki 31.12.2008 mennessä kirjas-
tomaksuista syntyneet velat. 
 
 
 
 
 

Kansalaisopisto 

tiedottaa 
 
 

Kansalaisopistolla on kevätlukukaudella alkamas-
sa monia uusia kursseja. Ohessa kaikkien uusien 
kursien tiedot.  
 
Syksyllä alkaneille koko lukuvuoden kestäville 
kursseille voi ilmoittautua myös vain kevääksi, 
jolloin kurssimaksu on puolet lukuvuoden mak-
susta. Kysy näitä kursseja opistolta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon joko inter-
netin kautta osoitteessa www.mantsalanopisto.fi 
tai kansalaisopiston toimistoon p. 040 3145371. 
Ilmoittautuminen on alkanut 5.11.2008 klo 9:00.  
 
Iloiset laulajat  (110165) 
 
Palvelutalo Värttinä ,  
Eila Hartikainen 
Kurssimaksu 18,00 e  
 

ke 13.00-14.30
14.1.2009-15.4.2009 

 26 t 
Enintään  15 opiskelijaa 

 
Iloisissa laulajissa lauletaan yksiäänisiä yhteislaulu-
ja. Laulujen aiheita on lukuisia ja Iloisissa laulajissa 
saa jokainen omalla äänellään laulaa kansan-, koulu- 
ja toivelauluja. Laulaminen ylläpitää terveyttä ja 
mielen virkeyttä. Laulujen lomassa kahvitellaan. 
 

Englantia matkailijoille  (120361) 
 
Pornaisten yläkoulu, 
luokka Laurel,  
Petra Kaseva 
Kurssimaksu 30,00 e  
Uusi kurssi!  

ti 19.30-21.00

13.1.2009-14.4.2009 
 26 t 

Enintään  20 opiskelijaa 
 
Kurssilla opetellaan tervehtimään, esittelemään, 
esittäytymään sekä kertomaan itsestään (small talk). 
Harjoittelemme toimimaan matkailijalle keskeisim-
missä tilanteissa englanniksi: ravintolassa, autovuok-
raamossa, ostoksilla, kaupungilla, rautatieasemalla, 
lääkärissä... "Matkakohteenamme" on Britannia, 
mutta englantihan on maailmankieli, sen osaaminen 
auttaa pärjäämään suuntautuipa matkasi minne hy-
vänsä!  
 
Matkailuespanjan intensiivikurssi  (120760) 
 
Pornaisten yläkoulu, 
luokka Laurel,  
Maria Ojasti 
Kurssimaksu 20,00 e  

la 10.00-13.15

24.1.2009-14.2.2009 
16 t 

Enintään  20 opiskelijaa 
 
Kurssi on tarkoitettu jo entuudestaan vähän espanjaa 
osaaville. Kurssilla opitaan selviytymään espanjaksi 
tavallisimmissa matkailutilanteissa. Kertaamme 
myös tarpeen mukaan perusrakenteita ja sanastoa. 
Teemme paljon suullisia harjoituksia. Opettaja tuo 
materiaalin.  
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Sarjakuvakurssi  (110360) 
 
Pornaisten yläkoulu, 
luokka Picasso,  
Harri Vaalio 
Kurssimaksu 20,00 e  

la 10.00-14.30

28.2.2009-14.3.2009 
15 t 

Enintään  16 opiskelijaa
 
Kurssi on tarkoitettu yli 10-vuotiaille. Kurssilla 
opit sarjakuvakerronnan perusteet. Aloitamme 
ideoinnista, taustoittamisesta ja käsikirjoittamises-
ta. Jatkamme hahmo- ja miljöösuunnittelulla sekä 
kuvilla kertomisella. Luonnostelun ja puhtaaksi 
piirtämisen yhteydessä tutustumme erilaisiin teko-
tapoihin, aina sarjan mahdolliseen värittämiseen 
asti. Kurssin aikana toteutat oman sarjakuvasi, 
joka voi olla muodoltaan strippisarja sanomaleh-
teen, sivun sarja aikakausilehteen tai pitempi sar-
jakuvanovelli. Kurssi kokoontuu la 28.2., la 7.3. ja 
la 14.3.2009  
 
Kuvanveiston peruskurssi  (110363) 
 
Pornaisten yläkoulu, 
luokka Picasso,  
Salmela Paula 
 
Kurssimaksu 32,00 e  

to 18.00-19.30
la 10.00-14.30
su 10.00-14.30

21.3.2009-16.4.2009
 32 t 

Enintään  12 opiskelijaa 
 
Suunnitellaan ja toteutetaan keraaminen pienois-
veistos savesta. Muovailun tekniikka, pintastruk-
tuurin toteuttaminen ja kolmiulotteinen hahmot-
taminen avautuvat tekemisen myötä. Sopii vasta-
alkajille ja veistoa harrastaneille. Kurssi kokoon-
tuu la-su 21.-22.3, 28.-29.3 ja 4.-5.3 sekä töiden 
viimeistely ja loppuyhteenveto to 16.4. Kurssilla 
tarvittavan materiaalin voi hankkia opettajalta 
pientä maksua vastaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasityökurssi  (110364) 
 
Pornaisten yläkoulu, 
luokka Ateljee,  
Tuula Nokkonen 
Kurssimaksu 36,00 e  

ti 18.00-20.30 
la 9.00-15.00 
su 9.00-15.00 

24.2.2009-15.3.2009 
 24 t 

Enintään  12 opiskelijaa 
 
Valmistamme lasista erilaisilla menetelmillä käyt-
tö- ja koriste-esineitä. Lasimaalausta tasolasille, 
joka voidaan taivuttaa esim. lautaseksi. Lasinsula-
tustöitä värillisistä sulatuslaseista. Voit maalata 
myös valmiita lasiesineitä (lautasia, pulloja, hillo-
purkkeja ym.). Väreinä käytetään posliini- ja lasi-
värejä, lasimurskaa ja -jauhetta. Ota mukaan 
muistiinpanovälineet, mahdolliset posliini- ja la-
simaalaustarvikkeet sekä lasinleikkausvälineet. 
Töiden sulatukset ja poltot eivät sisälly kurssin 
hintaan. Ti 24.2 infoilta, jolloin suunnittelemme 
kurssin töitä sekä teemme mahdolliset materiaali-
tilaukset. Muut kokoontumiset la 28.2, la 7.3 ja su 
15.3. 
 
Risukurssi  (110466) 
 
Pornaisten yläkoulu, 
luokka Picasso,  
Liisa Peltola 
Kurssimaksu 19,00 e  

ke 17.30-21.00 
pe 17.30-21.00 

21.1.2009-23.1.2009 
 8 t 

Enintään  12 opiskelijaa 
 
Punotaan koivunriippaoksista kori tai laakea vati 
tai hauska eläin puutarhaan. Työhön voi yhdistää 
myös mustikanvarpuja. Ota mukaan sylillinen 
ohuita, notkeita, tuoreita koivunoksia. Suurempaa 
eläintä varten paksumpia oksakapuloita, jotka 
naulataan rungoksi. Mustaa, ohutta rautalankaa ja 
sivuleikkurit, oksasakset.  
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Pajukurssi  (110467) 
 
Pornaisten nuorisotila 
PONU,  
Peltola Liisa 
Kurssimaksu 26,00 e  

ke 17.30-20.45
to 17.30-20.45

28.1.2009-4.2.2009 
12 t 

Enintään  12 opiskelijaa 
 
Punotaan tuoreista pajuista puutarhaan muodokas 
houkutuslintu, erikokoisia palloja, köynnöskartio, 
kori tai amppeli. Ota mukaan iso sylillinen tuoreita, 
suoria pajuja, myös hyvin ohuita kuteiksi. Oksasak-
set, mustaa ohutta rautalankaa, sivuleikkurit, narua, 
matala pahvinen hedelmälaatikko. Kurssi kokoontuu 
ke-to 28-29.1 ja ke 4.2 klo 17.30-20.45.  
 
Betoni-turvelaatikkokurssi  (110468) 
 
Muu toimipaikka,  
Peltola Liisa 
 
Kurssimaksu 19,00 e  

ke 18.00-19.30
la 9.00-14.00

18.4.2009-29.4.2009
 8 t 

Enintään  12 opiskelijaa 
 
Kurssi kokoontuu Liisa Peltolan kotona Pornaisten-
tie 11. Valetaan betoni-turveseoksesta kantikas kuk-
kalaatikko muottina kaksi pahvilaatikkoa. Ota mu-
kaan tukevia pahvilaatikoita sisä- ja ulkomuotiksi, 
vahva ämpäri, kauha tai iso lusikka, suojakäsineet. 
Aineksista tarvikemaksu. Valutyö tehdään la 18.4 ja 
muotin avaaminen ja työn viimeistely ke 29.4.  
 
Scrapbooking/skräppäyskurssi  (110469) 
 
Pornaisten yläkoulu, 
luokka Picasso,  
Mira Ekonen 
Kurssimaksu 34,00 e  

la 10.00-17.30
su 10.00-17.30

24.1.2009-25.1.2009 
16 t 

Enintään  15 opiskelijaa 
 
Skräppäys on in. Odottavatko valokuvasi albumiin 
laittoa? Nyt skräppäys tarjoaa sinulle mainion mah-
dollisuuden järjestää kuvat ja koota niistä näyttävä, 
jälkipolville säilyvä muistoalbumi. Tule tekemään 
valokuvistasi upea muistokirja itsellesi tai lahjaksi. 
Kurssilla käymme läpi skräppäykseen tarvittavat 
materiaalit ja työvälineet värikkäistä papereista nap-
peihin, niitteihin sekä rusetteihin. Aloitamme skräp-
päysalbumin kasaamisen tai voit vaihtoehtoisesti 
tehdä skräpätyn taulun. Kurssi sopii aloittelijoille. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Showtanssi 12-16v.  (110562) 
 
Parkkojan koulu, 
Susanna Nurminen 
 
Kurssimaksu 30,00 e  

la 13.00-14.30

10.1.2009-14.2.2009
 12 t 

Enintään  30 opiskelijaa 
 
Tuntien alussa käymme läpi erinäisiä liikkeitä ja 
kehonhallintaa minkä jälkeen opettelemme sarjan 
joka koostuu opituista asioista. Lopuksi venytte-
lemme. Kurssi soveltuu erinomaisesti kaikille tans-
sista kiinnostuneille nuorille.  
 
Pilates  (830169) 
 
Parkkojan koulu 
Jenni Aarniola 
 
Kurssimaksu 50,00 e  

la 13.00-14.30

28.2.2009-4.4.2009 
12 t 

Enintään  20 opiskelijaa 
 
Pilates on kehonhallintatekniikka, jossa opetellaan 
käyttämään ja vahvistamaan syviä vatsa- ja selkäli-
haksia. Tunneilla käydään läpi tukivoimapisteiden 
sijainti, niiden merkitys ja aktivointi. Opetellaan 
lateraalihengitys ja tehdään liikkeitä rauhallisella 
tempolla. Pilates on haastava laji, mutta sopii kaikil-
le.   
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Pihvikurssi (810262) 
 
Pornaisten yläkoulu, 
luokka Sahrami,  
Leena Kavén 
Kurssimaksu 27,00 e  

to 18.00-21.15

5.2.2009-5.2.2009 
4 t 

Enintään  16 opiskelijaa 
 
Oletko aina haaveillut osaavasi paistaa kunnon pih-
vin? Sopivasti mediumin tai läpikypsän ilman, että 
pihvisi on leikelty täyteen koeviiltoja! Tule valmis-
tamaan pihviateria eri eläinten lihasta, unohtamatta 
erilaisia kastikkeita ja kasvislisäkkeitä. Kurssimaksu 
sisältää 17 € materiaalimaksun.   
 
Nuorten palvelukorttikoulutus - ajokortti 

työelämään  (320262) 
 
Pornaisten kunnantalo,  
Airi Pekkala-Mäkitalo 
 
Kurssimaksu 30,00 e  

ti 17.30-20.30
ke 17.30-20.30

10.3.2009-11.3.2009
 8 t 

Enintään  20 opiskelijaa 
 
Koulutuksessa annetaan perusperehdytystä työ-
elämään mm. tietoa työnhausta, laaditaan ansiolu-
ettelo ja työhakemus, harjoitellaan työhaastattelu-
tilannetta. Annetaan tietoa ja vinkkejä asiakaspal-
velutyöhön ja kuullaan mitä työnantajat odottavat 
uusilta työntekijöiltä. Kurssin suorittaneet saavat 
palvelukortin, joka sisältyy kurssin hintaan. Kurs-
si on tarkoitettu yli 15-vuotiaille nuorille.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoistyön kurssi (320560) 
 
Aurinkomäen palvelukeskus, 
Merja Hietala ja Päivi Liu 
 
Kurssimaksu 0,00 e  

to 18.30-21.00

19.1.2009-9.2.2009 
15 t

Enintään 30 opiskelijaa 

 
Ystävä- ja tukihenkilötoiminnan peruskurssi on 
tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat toimia Suo-
men Punaisen Ristin ystävinä ja tukihenkilöinä. 
Kurssilla tutustutaan ystävätoimintaan ja sen peri-
aatteisiin sekä annetaan tietoa ja tukea vuorovai-
kutukseen, ihmisen kohtaamiseen ja vaikeisiin 
tilanteisiin. Kurssista saa SPR:n todistuksen. Ko-
koontumiset 19.1, 26.1, 2.2, 9.2 sekä lisäksi yh-
dessä sovittava opintokäynti paikkoihin, jossa 
vapaaehtoistyötä eniten tehdään. 
 
 
 
 
Seuraavat kurssit ovat alkaneet syyslukukaudella 
ja ne jatkuvat kevääseen. Opetus alkaa niissä sekä 
taiteen perusopetuksen kuvataide- ja käsityöryh-
missä viikolla 3. Näistä saat lisää tietoa kansalais-
opiston toimistosta. 
 

- Perhemuskari (110162) 
- Kankaankudonnan perus-

teet (110460) 
- Tilkkutyöt (110462) 
- Bailatino perustaso 

(110560) 
- Bailatino jatkotaso 

(110561) 
- Kuntojumppa (830160) 
- Circuit training (830161) 
- Shindo bodywork (830162) 
- Hypytön jumppa (830163) 
- Hathajoogan alkeet 

(830164) 
- Hathajoogan jatkokurssi 

(830165) 
- Jumppa på svenska 

(830166) 
- Circuit training (830167) 
- Eläkeläisten kansalaistaito 

(320260) 
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Vapaa-aikatoimi 
 
Varttuneiden kuntosalit  
jatkuvat maanantaisin 15.12. asti. Naiset kello 10–
10.45 ja miehet kello 10.45–11.30. Joulun jälkeen 
toiminta jatkuu maanantaina 12.1.2009. HUOM! 
Jos tulette pariskuntana / yhteiskyydillä jumppaan, 
valitkaa miesten kokoontumisaika 10.45–11.30. 
 
Matti- ja Maija-jumppa  
järjestetään maanantai-iltaisin Parkkojan liikunta-
salissa kello 18.30–20 välisenä aikana. Syyskausi 
päättyy 15.12. ja kevätkausi alkaa maanantaina 
12.1.2009. 
 
Senioritanssit  
Vapaa-aikatoimi järjestää avoimia senioritansseja 
Pornaisten Nuorisoseurantalo Kuusistolla joka 
toinen perjantai klo 10.00–11.30. Senioritanssit 
jatkuvat aina 12.12.08 saakka, ja tanssit ve-
tää Maarit Linna. Kertamaksu 2 €/hlö ja 3 €/pari. 
Keväällä senioritanssit järjestetään joka perjantai 
9.1.2009 kello 10–11.30 alkaen ja kevätkausi 
päättyy 22.5.09. 
 
Kaikki senioritansseista kiinnostuneet tervetuloa! 
 
Eläkeläisten uimaretket 
Syyskauden viimeinen eläkeläisten uintiretki Por-
voon uimahalliin tiistaina 16.12.  

Huom! Uintiretket ovat tarkoitettu ensisijaisesti 
eläkeläisille mutta jos bussissa on tilaa, retkille 
voi osallistua myös muitakin halukkaita, bussissa 
on tilaa 50 hengelle. 
 
Bussireitti: Bussi lähtee Halkian Pihlajanmäestä 
klo 12.30 ja kulkee reittiä Halkia + 5 min – Kir-
konkylä + 10 min – Jokimäki + 5 min – Laukkos-
ki + 5 min – Porvoon uimahalli. Voit käyttää 
omaa pysäkkiä reitin varrella.  
 
Keväällä uintiretket jatkuvat ti 13.1.2009 alkaen. 
 
 

Nuorisotalo PoNu 
 
Avoinna: 
ma  kello 16–18 junnut (5-6-lk) 
ma  kello 18–21 isot (13–17-vuotiaat) 
ti kello 16-18 junnut 
 kello 18–21 isot 
pe  kello 17–23 isot 
parillisten viikkojen lauantait kello 18–22 (isot). 
 
PoNun syyskausi päättyy perjantaina 19.12. Jou-
lun jälkeen talo avataan ma 5.1.2009. 
 

Vapaa-aikatoimi toivottaa kaikille iloista 

ja rauhallista joulua! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripan neuvot  
sauvakävelijöille 
7.11.2008 Halkian 
koskella ennen  
Tuusulan kuntaan 
siirtymistään 
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MUUTA 
 

Sekajätteestä tehdään nyt energiaa 
 
Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimala on otettu 
käyttöön. Itäuusmaalaisten, myös Pornaislais- 
ten, sekajätteet kuljetetaan kiinteistöiltä suoraan 
sinne. Hyötyvoimalassa jätteistämme tuotetaan 
sähköä, teollisuushöyryä ja kaukolämpöä.  
Hyötyvoimalassa on käytetty parasta käytettä-
vissä olevaa tekniikka ja sen päästömäärät ovat 
hyvin pienet.  
 
Sekajätteen energiakäyttö on ympäristöteko.  
Kaatopaikalle tähän asti joutuneet kierrätys-
kelvottomat jätteet muunnetaan nyt energiaksi. 
Kotkassa jäte korvaa fossiilisen polttoaineen  
käytön. Porvoon Domargårdin kaatopaikan  
käyttö ja esim. kasvihuonepäästöt vähenevät  
merkittävästi.  
 
Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimalaitoksen 
polttoaine kerätään pääasiassa neljän kunnal-
lisen jätehuoltoyhtiön alueelta. Itä-
Uudenmaan Jätehuolto Oy, Kymenlaakson 
Jäte Oy, Metsäsairila Oy ja Päijät-Hämeen 
Jätehuolto Oy kilpailuttivat omistajakuntiensa 
vastuulla olevan sekajätteen energiakäytön. 
Yhteishankintana toteutettava jätteiden hyöty-
käyttö on kustannusten ja ympäristöhaittojen 
kannalta järkevin vaihtoehto kaatopaikkojen 
käytön vähentämiseksi. Hankintarenkaan 
alueella kaatopaikkojen käyttö vähenee en-
simmäisten joukossa Suomessa, kuten myös 
lainsäädäntö (Vnp 4.9.1997/861) ja valtakun-
nallinen jätesuunnitelma edellyttävät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jätteiden lajittelu on jatkossakin tärkeää 
 

Paperi, keräyskartonki, lasi ja metalli ovat arvo-
kasta raaka-ainetta teollisuudelle ja ne on tärkeää 
lajitella erikseen. Lajittelemalla voi myös vähen-
tää sekajätteestä aiheutuvia kuluja. Jätteiden vä-
hentäminen ja välttäminen on ympäristön kannalta 
paras vaihtoehto. Hyötyvoimalassa pystytään kä-
sittelemään lähes kaikkea yhdyskuntajätettä, mut-
ta esim. lasista ja metallista ei energiaa voida hyö-
dyntää.  
 
Sekajäteastian käyttö jatkuu ennallaan. Sekajä-
teastiaan ei saa edelleenkään laittaa ongelmajättei-
tä, elektroniikka- ja sähkölaitteita, renkaita, suuri-
kokoisia jätteitä tai muuta jätehuoltomääräyksissä 
kiellettyä jätettä.   
 
Lisätietoja: 
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelu 
0200 – 70707 (pvm/mpm) klo 9.00 – 15.30 tai 
www.iuj.fi 
Kotkan Energia Oy:n www-sivut: 
http://www.kotkanener-
gia.fi/hyotyvoimalaitos/index.php 
 

Hyötyvoimala 
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Asunnon radonpitoisuus kannattaa 

mitata – radonmittauskausi alkoi 

marraskuun alussa 
 
Radonkaasun arvellaan aiheuttavan Suomessa 

vuosittain noin 300 keuhkosyöpätapausta. Noin 

puolet suomalaisen saamasta vuotuisesta keski-

määräisestä säteilyannoksesta on peräisin huo-

neilman radonista. Hajuton, mauton ja näkymätön 

radioaktiivinen radonkaasu tunkeutuu maaperästä 

rakennuksiin perustuksissa olevien pienten rako-

jen kautta ja on siksi erityisesti rakennusten alim-

pien maanvaraisten kerrosten ongelma. Kodin 

radonpitoisuus kannattaakin mitata ja tarvittaessa 

tehdä korjaus pitoisuuden alentamiseksi. Radon-

mittauskausi alkoi marraskuussa. 

 
Sisäilman radon aiheuttaa Suomessa vuosittain 
300 uutta keuhkosyöpätapausta. Laajan yhteiseu-
rooppalaisen tutkimuksen mukaan vuosikymme-
nien oleskelu radonpitoisuudessa, joka on 700 
becquereliä kuutiometrissä, kasvattaa keuh-
kosyöpäriskin kaksinkertaiseksi. Tupakoitsijalla 
riski kasvaa kymmenestä prosentista kahteen-
kymmeneen prosenttiin. Henkilöllä, joka ei tu-
pakoi, riski kasvaa 0,4 prosentista 0,8 prosent-
tiin.  
 
Radonpitoisuuden sisäilmassa pitää olla alle 400 
becquereliä kuutiometrissä. Uusissa asunnoissa 
pitoisuuden on oltava alle 200 becquereliä kuu-
tiometrissä. Enimmäisarvot perustuvat sosiaali- 
ja terveysministeriön päätökseen. 
 
Uudisrakentamisen yhteydessä tehdyistä varo-
toimista huolimatta uuden asunnon radonpitoi-
suus kannattaa aina mitata. Useimpien pientalo-
jen lattialaatan alle asennetaan nykyisin radon-
putkisto. Jos radonpitoisuus valmiissa asunnossa 
ylittää 200 becquereliä kuutiometrissä, kytketään 
putkistoon huippuimuri, joka alentaa tehokkaasti 
radonpitoisuuden. 
 
Jos kodin radonpitoisuutta ei ole vielä mitattu, 
nyt on sen aika. Säteilyturvakeskus (STUK) 
suosittelee sisäilman radonpitoisuuden mittausta 
pientaloissa ja kerrostalojen ensimmäisessä ker-
roksessa asuville. Radonmittauskausi alkoi mar-

raskuun alussa ja jatkuu huhtikuun loppuun saak-
ka. Radonia virtaa sisään enemmän talvella kuin 
kesällä, koska ulko- ja sisälämpötilojen ero aihe-
uttaa alipaineen, joka imee radonpitoista ilmaa 
maaperästä sisätiloihin. Kesäaikana lämpimät 
jaksot ja tuuletus vähentävät mittausten luotetta-
vuutta. 
 
Mittaaminen on vaivatonta. Mittaus tilataan 
STUKista ja asiakas saa postitse postitse pienen 
mittausrasian, joka sijoitetaan asuntoon mittaus-
ajaksi ja palautetaan sen päätyttyä STUKiin. 
Asiakas saa tulokset postitse noin kahden kuukau-
den kuluttua purkin palautumisesta. Tuloksen 
lisäksi asiakas saa tarvittaessa suositukset toimen-
piteistä radonpitoisuuden alentamiseksi. Yhden 
mittauksen hinta on 42 euroa (sis. alv.). Mittauk-
sen voi tilata STUKin internet-sivuilta 
(www.stuk.fi) tai puhelimitse p. (09) 759 88 497 
tai (09) 759 881.   
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Myös veden radonpitoisuus kannattaa  

mitata 
 
Radonpitoisuus on syytä mitata myös talousvedes-
tä, mikäli käytössä on oma porakaivo. Erityisesti 
mittaus on syytä suorittaa, jos huoneilmassa on 
korkea radonpitoisuus. Sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksen määrittelemä enimmäisarvo talous-
veden radonpitoisuudelle on 1000 becquereliä 
litrassa (Bq/l). STUKin arvion mukaan noin 
20 000 ihmistä käyttää vakituisesti vettä, jossa 
ministeriön toimenpideraja ylittyy.  
 
Radonpitoisen juomaveden pitkäaikainen käyttö 
saattaa lisätä mahasyövän riskiä. Suuri osa veteen 
liuenneesta radonista vapautuu kaasuna huoneil-
maan, ja pientaloissa huoneilman radonista huo-
mattava osa voikin olla peräisin vedestä. 
 

Porakaivovesien radonpitoisuudet ovat suurimpia 
eteläisen Suomen maakunnissa. Veden radonmit-
tauksia voi tiedustella Porvoon kaupungin elintar-
vikelaboratoriosta sekä Säteilyturvakeskuksesta. 
Radonin lisäksi vedessä voi olla myös muita ra-
dioaktiivisia aineita, esimerkiksi uraania, radiumia 
ja poloniumia. 
 
Lisätietoja: 
Säteilyturvakeskuksen tutkija Heikki Reisbacka p. 
(09) 759 88 465 (sisäilman radon) 
Säteilyturvakeskuksen tutkija Tuukka Turtiainen, 
p. (09) 759 88 473 (talousveden radon) 
Säteilyturvakeskuksen laboratorionjohtaja Pia 
Vesterbacka, p. (09) 759 88 550 (talousveden 
radon) 
Porvoon kaupungin elintarvikelaboratorio p. (019) 
520 4257 
Terveystarkastajat p. (019) 520 4246 
 

 

 
 
Kyläyhdistys Laukkoskelaiset ry on valmista-
nut koko perheen komedian, jota esitetään 
Laukkosken Nuorisoseuratalolla 

 

Perintö 
kirj. Hannu Patamaa, ohj. Päivi Salonen 
 
Ensi-iltailtamat + tanssit 3.1.2009 klo 18.00, 
Vesa Laaksosen yhtye 
 
seuraavat esitykset: 
4.1.2009 klo 18.00 
6.1.2009  klo 16.00 
17.1.2009 klo 18.00 
 
Liput iltamiin 15 euroa/5 euroa ja muihin esi-
tyksiin 10 euroa/5 euroa, ryhmät 8 euroa 
 
Lippuja voi tilata ennakkoon  
040 734 9959/Päivi 

 
 

 
Alkuvuoden menovinkki: 

Kuva harjoituksista 
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P O R N A I S T E N    K U N T A 

K A A V O I T U S K A T S A U S    2 0 0 8 
 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia 

katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole 

merkitykseltään vähäisiä (= kaavoituskatsaus). 

 

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan 

päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja 

toteuttamiseen. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Kaavoituksessa on neljä tasoa: valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavoitus, 
yleiskaavoitus sekä asemakaavoitus. 

 
 
VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET asettaa valtioneuvosto. 
 

 

MAAKUNTAKAAVA 
  

Maakuntakaavalla ratkaistaan vain valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai useamman kuin 
yhden kunnan kannalta merkittäviä asioita, jotka maakuntakaava siirtää lähtökohdiksi kuntien 

maankäytön suunnitteluun. 

 
Uudenmaan maakuntakaava, jonka on laatinut Uudenmaan liitto, on vahvistettu Ympäristöministeriön 

toimesta 8.11.2006; maakuntakaava-aineistoon voi tutustua Uudenmaan liiton kotisivuilla 

(www.uudenmaanliitto.fi). Vaihemaakuntakaavan laatiminen on käynnissä; vaihemaakuntakaava täyden-

tää vahvistettua Uudenmaan maakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaavatyössä selvitetään ja käsitellään 

seuraavia asiakokonaisuuksia: jätehuolto, kiviaineshuolto, moottoriurheilu- ja ampumaradat, liikenteen 

varikot ja terminaalit, laajat yhtenäiset metsäalueet ja hiljaiset alueet.  
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YLEISKAAVAT 
 
Yleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti kunnan rakenne ja maankäyttö; yleiskaavassa va-
rataan alueita mm. asumiselle, työpaikoille sekä virkistyksen ja liikenteen tarpeisiin. Yleiskaava 
on sekä kunnan strategisen suunnittelun väline että asemakaavoituksen ohjaaja; yleiskaava voi myös 

ohjata suoraan rakentamista haja-asutusalueella. Yleiskaavan laatii kunta ja sen hyväksyy kunnanval-

tuusto. 

 
 
Vireillä olevat osayleiskaavat / Pornainen: 

 

Kunnan alueella on tällä hetkellä voimassa, Kotojärven osayleiskaavan lisäksi, kolme val-

tuuston vuonna 1993 hyväksymää, ohjeellista osayleiskaavaa: Kirkonkylän osayleiskaa-
va, Metsäkylä-Halkian osayleiskaava ja Laukkoski-Jokimäen osayleiskaava; osayleis-
kaavat kattavat noin puolet koko kunnan pinta-alasta. Kylien osayleiskaavat ovat vanhen-

tuneita ja niiden sisältöä on lähdetty tarkistamaan kuntaan suuntautuvan voimakkaan kas-

vun ohjaamiseksi. 

 
Kirkonkylän osayleiskaava 
 
Kirkonkylän osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä keväällä 2004; kaavan alusta-

vasta aikataulusta ollaan jäljessä, sillä se on odottanut pohjoisten ja eteläisten kylien mi-

toituksen periaatteita, jotta samoja periaatteita voitaisiin käyttää kirkonkylän reuna-

alueiden rakentamisen ohjauksessa. Suunnittelualue on karkeasti rajattu pohjoisessa La-

hantien eteläpuolelle ja etelässä Helsingintien ja Vähä-Laukkoskentien risteyksen alapuolel-

le; idässä ja lännessä on rajana kuntaraja. Kirkonkylän osayleiskaavasta syntyy yleissuun-

nitelma, jolla on selvitetty kirkonkylän laajentumissuunnat ja kehittämisvaihtoehdot; tä-

män osayleiskaavan pääasiallinen tehtävä on ohjata asemakaavoitusta.  

 

Pohjoisten kylien osayleiskaava ja Eteläisten kylien osayleiskaava 
 

Kunnan pohjoisten kylien ja eteläisten kylien osayleiskaavat ovat olleet ehdotuksena näh-

tävillä 3.9.-2.10.2008. Nämä kaavat tulevat korvaamaan nyt voimassa olevat Metsäkylä-

Halkian ja Jokimäki-Laukkosken osayleiskaavat ja vielä näitä laajemmalla rajauksella. 

Osayleiskaavojen mitoitusperiaatteiden määrittely, eli rakentamisen määrä kyläalueilla ja 

niiden ulkopuolella, on ollut työläs ja päätöksenteossa vaikea asia; kaavoissa on tiloittain 

määritelty rakentamismahdollisuuksien enimmäismäärä. Tavoitteena on, että kunnanval-

tuusto päättää kaavojen hyväksymisestä vielä tämän vuoden aikana. Osayleiskaavojen yk-

si keskeinen tehtävä on toimia työvälineenä arvioitaessa yksittäisin luvin tapahtuvaa haja-

rakentamista. Erillisen kehittämishankkeen avulla tutkitaan keskeisten kyläalueiden tiivis-

tämismahdollisuudet. Kaavojen suunnittelusta vastaa konsulttitoimisto FCG Planeko Oy.  

 

 
RAKENNUSKIELTO OSAYLEISKAAVA-ALUEILLA 
 

Rakennuskielto vireillä olevien osayleiskaavojen alueelle on astunut voimaan 
27.3.2006; rakennuskielto ei koske asemakaava-alueita. Rakennuskielto koskee ai-
noastaan uusien asuinrakennusten rakentamista. Rakennuskielto on keino ohjata suunnit-

telun aikana rakentamista vireillä olevan kaavan tavoitteiden mukaisesti ja jättää kaavoi-

tukselle suunnitteluvara. Rakennuskiellon aikana kunta voi kuitenkin sallia rakentamista 

myöntämällä poikkeuksia tästä kiellosta. Rakennuskielto poistuu alueelta osayleiskaavan 

saatua lainvoiman.  
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ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET 
 
Asemakaavat ohjaavat rakentamista; asemakaavassa esitetään yksityiskohtaisemmin mm. mihin 

tarkoitukseen, kuinka paljon ja minkälaisia rakennuksia tontille saa rakentaa. Asemakaavat ja asemakaa-

van muutokset laatii kunta ja hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 
 
Pornaisten kunnassa asemakaavan piirissä on keskeinen osa kirkonkylän aluetta. Kirkonkylän 
asemakaavoitusta ohjaa Kirkonkylän osayleiskaava. Eteläisten ja pohjoisten kylien alueelle ei 
ole lähitulevaisuudessa tavoitteena laatia asemakaavoja, vaan hajarakentamista ohjataan 
suoraan osayleiskaavoilla. 
 

Vireillä olevat tai lähitulevaisuudessa vireille tulevat asemakaavat / Pornainen: 
 

Laukkoski / Hyötinmäki  
Kunnan omistaman laajan maa-alueen kaavoitus Kotojärven kohdalla Helsingintien ja Mus-

tijoen välissä on ollut vireillä; alueen etelärajana on ollut Vuoteenkoskentie ja pohjoisessa 

alue on rajautunut lopputilanteessa kunnan vedenottamoon. Alueen kokonaispinta-ala on 

n. 85 hehtaaria ja alueelle tullaan osoittamaan pientalovaltaista rakentamista sekä jättä-

mään myös varauksia julkiselle palvelurakentamiselle. Yleispiirteinen maankäyttösuunni-

telma on laadittu koko alueelle. Alueen eteläosaan sijoittuva ensimmäinen asemakaava on 

hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.9.2007. Kaavasta valitettiin Helsingin Hallinto-

oikeuteen; valitus on hylätty 30.9.2008. Kaavasta on valitettu edelleen korkeimpaan hallin-

to-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Alueen suunnittelusta vastasi konsulttitoi-

misto FCG Planeko Oy. 

 

 

 

Kirveskoski-Laukkoski / Linnunlaulu  
Linnunlaulun asemakaava käsittää kunnan omistamat maa-alueet Paalantien ja Kulmatien 

jatkeella sekä rintamamiestaloalueen. Kunnan omistama alue on kaavoitettu pientaloasu-

tukselle. Rintamamiesaluetta on suunnitelmallisesti tiivistetty; alueen tiivistäminen on 

edellyttänyt maankäyttösopimusten laatimista maanomistajien kanssa. Alueen asemakaava 

hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 28.6.2007. Kaavasta valitettiin Helsingin Hallinto-

oikeuteen, missä valitus hylättiin. Valituksen tehnyt henkilö on kuitenkin jatkanut valitta-

malla Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, jossa valituksen käsittely on vielä kesken. Alueen 

suunnittelusta vastasivat aluearkkitehti ja konsulttitoimisto FCG Planeko Oy.  
 
 

 

 

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN YHTENÄISTÄMINEN JA AJANTASAISTAMINEN 
 
Rakennusjärjestyksellä ohjataan rakentamaan suunnitelmallisesti, ympäristöön ja kunta-kuvaan sopivalla 

tavalla. Rakennusjärjestyksen määräykset ovat maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä täydentäviä kan-

salaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä.  

 
Rakennusjärjestyksessä määritellään mm. asemakaavan ulkopuolisten alueiden vähimmäisrakennuspaik-

kakoot ja suunnittelutarvealueet. Rakennusjärjestyksen määräykset koskevat myös luvanvaraisuutta, 

rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen soveltumista ympäristöön, rakentamistapaa, istu-

tuksia, aitoja ja muita rakennelmia sekä rakennetun ympäristön hoitoa. 
 

Neljän kunnan, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteinen rakennus- ja ympäristöyksikkö aloitti 

toimintansa 1.1.2006. Yksikön toimialana ovat mm. rakennus- ja toimenpideluvat, ilmoitukset, maakäyt-

tö- ja rakennuslain mukaiset poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, ympäristönsuojelutehtävät, 
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maa-aineslain mukaiset asiat ja asuntorahaston avustukset. Rakennusjärjestyksen yhtenäistäminen 
ja ajantasaistaminen on vireillä; tavoitteena on laatia neljälle kunnalle yhteinen rakennusjärjestys, 
jossa kuitenkin on myös kuntakohtaisia määräyksiä kunnan ominaispiirteet ja kaavoitustilanne huomioon 

ottaen. Pornaisten kunnan nykyinen rakennusjärjestys on astunut voimaan 30.4.2002.  
 

 

MAAPOLIITTINEN OHJELMA 

Pornaisten kunnan maapoliittisen ohjelman laatiminen on loppusuoralla; tavoitteena on saada asiakirja 

hyväksymiskäsittelyyn vielä tämän vuoden aikana. Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto 

määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Maapoliittisia tavoitteita ovat muun muassa: hyvän ja 

tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen, kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen ja 

yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen. Maapoliittinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön 

liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin hakijoille, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin uusille päättä-

jillekin.  

 

 

YMPÄRISTÖOHJELMA 
 
Ympäristöohjelman laatiminen on vireillä; ympäristöohjelma päivittää aiemmin laadittua paikallisagen-

daa. Ympäristöohjelman yleiset tavoitteet ovat mm. Pornaisten kunnan toimijoiden ja kuntalaisten ympä-

ristötietoisuuden lisääminen, ympäristön tilan parantaminen ja ympäristökuormituksen vähentäminen 

sekä terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön turvaaminen. 

 

 

 

OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN 
 
Kunnan tulee jokaisesta kaavasuunnitelmasta laatia osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa ker-
rotaan kaavan etenemisestä, osallistumismahdollisuuksista sekä mistä asioista suunnitelman vaikutuksia 

selvitetään.  

 

Jokaisen kaavan valmisteluun liittyy virallinen kuuleminen; tämä tarkoittaa vähimmillään kaavan nähtä-

villä oloa sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa. Molemmissa vaiheissa voi suunnitelmista esittää mielipi-

teitä kirjallisesti; mielipiteisiin laaditaan vastaukset ja kunnanhallitus päättää siitä miten mielipiteet vai-

kuttavat kaavan sisältöön. Lisäksi merkittävien kaavahankkeiden yhteydessä järjestetään yleisötilai-
suuksia. Vuoropuhelua käydään myös tiedotusvälineiden palstoilla sekä yksittäisten kuntalaisten ja 

suunnittelijoiden välillä. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa; valitukset kunnanvaltuuston päätök-

sistä osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle. 

  

 

 

TIEDOTTAMINEN KAAVOITUSASIOISSA 
 
Lisätietoja vireillä olevista kaavoista ja kunnan kaavoitusasioista antaa tarvittaessa aluearkkitehti Ulla-

Maija Upola (kaavoituskatsauksen laatija). Aluearkkitehti on Pornaisten kunnan palveluksessa maanantai-

sin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin.  

 

Yhteystiedot: 

puhelin: 040 7574884, sähköpostiosoite: ulla-maija.upola@pornainen.fi, kunnan kotisivut: 

www.pornainen.fi , postiosoite: Pl 21, 07170 Pornainen ja käyntiosoite: Kirkkotie 176. 

 

 
 

 



 
 

 

Suklaa-kinuskikakku 
(10 – 12 annosta) 
 
3  munaa  
1 dl  sokeria 
¾ dl  Ohrakasta 
¾ dl vehnäjauhoja 
1 tl leivinjauhetta 
1 ½ tl piparkakkumaustetta 
 
Täyte 
2 dl kokonaisia puolukoita 
1 dl sokeria 
1 tl vaniljasokeria 
1 prk (250 g) maitorahkaa 
2 dl kuohukermaa 
 
Päälle 
2 dl kuohukermaa 
1 ½ fariinisokeria 
50 g (8 palaa) tummaa taloussuklaata 
1 rkl kookoshiutaleita 
½ dl puolukoita 

 

Vatkaa huoneenlämpöiset munat ja sokeri 
paksuksi, vaaleaksi vaahdoksi. Yhdistä 
kuivat aineet. Siivilöi ne muna-
sokerivaahtoon varovasti sekoittaen. Kaa-
da taikina voideltuun ja korppujauhotet-
tuun, tasapohjaiseen vuokaan. Paista 175 
asteessa 25 - 30 min tai kunnes pohja on 
kypsä. Kumoa pohja. Leikkaa se jäähty-
neenä kolmeen osaan.  
 
Hienonna jäisiä puolukoita monitoimiko-
neella, jätä karkeaksi muruksi, älä hienon-
na aivan hienoksi. Sekoita puolukoihin 
sokerit. Lisää rahka ja kovaksi vaahdoksi 
vatkattu kerma. Kostuta kakkupohjaa vain, 
jos tarjoat kakun samana päivänä. Käytä 
kostutukseen 1 dl maitoa. Levitä pohjale-
vylle puolet täytteestä. Nosta päälle kes-
kimmäinen levy. (Kostuta ja) lisää loppu 
täyte. (Kostuta kansilevyä hiukan alapuo-
lelta ja) nosta kansilevy kakun päälle. Peitä 
kakku kuvulla ja nosta jääkaappiin.  
 
Ennen tarjoilua: Keitä kermaa ja fariiniso-
keria kattilassa välillä sekoittaen n.10 min. 
Kun seos alkaa saostua, valuta pisaroita 
kakun päälle: jos pisarat eivät imeydy vaan 
jäävät kuperiksi, kuorrutus on sopivaa. 
Nosta kattila levyltä. Lisää paloiteltu suklaa 
ja sekoita kunnes se sulaa ja kuorrutus on 
tasaista. Kaada kinuski kuumana kakun 
päälle. Koristele. Tarjoa kylmänä. (Ohje 
Valion keittokirjasta.) 

 
100 v. Pornaisten 
Martat kiittävät! 
 
 

Lämpimät kiitokset 
kaikille yhdistys-
tämme juhlapäivänä 
16.11.08 muistaneil-
le!  
 
 
Juhlissa tarjotun Suk-
laa-kinuskikakun lei-
vontaohjetta on jo eh-
ditty ahkerasti kysellä 
ja toivotammekin kai-
kille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuot-
ta seuraavan ohjeen 
myötä!  

 
 
 
Kiitos pornaislaisille   
 
KUUMA-puheenjohtajakunnat 2008 Pornainen ja Mäntsälä 
luovuttavat vuoden vaihteessa vetovuoron Järvenpäälle. 
Kuluneen vuoden aikana toiminnassa on ollut mukana  
monta tekijää ja osaajaa viemässä asioita eteenpäin.  
 
Kiitoksemme kaikille sujuvasta yhteistyöstä!  
 
Kirsi Mononen, yhteistyöjohtaja 
Leena Krekola, kuntayhteistyön assistentti  
 

Kiitokset 
 

Lämpimät kiitokset työnanta-

jalleni Pornaisten kunnalle ja 

Teille kaikille, jotka niin monin 

tavoin huomioitte minua eläk-

keelle lähtiessäni 1.9.2008. 

 

Hyvää Joulua ja Onnea vuo-

delle 2009! 

 

Leena Riikonen 
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Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen. 

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

 

Julkaisija Tiedostusvastaava Ulkoasu Painosmäärä Painopaikka 
Pornaisten kunta Seija Marttila Tarja Pietilä 1900 kpl Keravan Kopiopalvelu Oy 

 
Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa 2009 

 

 
 

 


