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3/2019
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Sivu

30
KOKOUSAIKA

Maanantai 25.3.2019 klo 18.30 – 19.20

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvaltuuston istuntosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Franti Aija, poissa
Hoffrén-Pekkarinen Hanna
de Jong Peter
Karhunen Otto
Kilpeläinen Antti
Kyllönen Petra
Lastuvuori Jenni, poissa
Latostenmaa Roni, poissa
Laukka Jorma
Liu Päivi
Miettinen Mikael
Nieminen Tea
Niinikoski Terhi
Nyrhivaara Henna
Ohvo-Harhakoski Mira

Olander Tero
Pajunen Juha
Palmgren Vesa
Palviainen Erja
Putus Jaana, poissa
Runolinna Liljan-Kukka
Ruskeepää Mika, poissa
Talvituuli Tamara
Tukiainen Johanna
Vilén Mika
Villanen Riitta
Virkki Juha
Turunen Jukka, varavaltuutettu
Nikula Merja, varavaltuutettu

Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Mattila Kia
Autere Mikko
Wäre Jari

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston puheenjohtaja
tekninen johtaja § 18
sivistysjohtaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 16

ASIAT

16 – 21

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 28.3.2019.

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Palmgren ja Erja Palviainen.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Liljan-Kukka Runolinna

Seija Marttila

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen 28.3. ja 1.4.2019
Allekirjoitukset

Vesa Palmgren
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Erja Palviainen

Aika ja paikka

Pornainen 2.4.2019
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila
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Kunnanvaltuusto

§ 16

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.3.2019
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 16

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
19.3.2019 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.
Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Kunnanvaltuuston päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 17
§ 70

Kokouspäivämäärä

Sivu

25.3.2019
18.3.2019
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VAMMAISYHDISTYS PORNAISTEN ERITYISET RY:N ALOITE
Khall § 70

Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat allekirjoittaneet 30.9.2018 päivätyn seuraavan sisältöisen
aloitteen:
”Ehdotamme, että Pornaisiin perustetaan Kuntalain (10.4.2015/410) 28 §
tarkoittama vammaisneuvosto 1.1.2019 alkaen.
Pornaisten kunnalle tehtiin ehdotus vammaisneuvoston perustamiseksi
vuonna 2004, jolloin kunnanvaltuusto päätti, ettei perusteta vammaisneuvostoa Pornaisiin. Sen sijaan pornaislaisten vammaisten asioiden hoitamiseksi perustettiin Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry, joka rekisteröitiin 3.11.2004. Tällä yhdistyksellä on ollut edustus Mäntsälä Pornaisten vammaisneuvostossa (aiemmin Mustijoen vammaisneuvosto) ja
on edelleen. Mäntsälän ja Pornaisten yhteinen vammaispoliittinen ohjelma on laadittu ajalle 2015 – 2018.”
Hallinnon kehittämistoimikunta on kokouksessaan 11.3.2019 esittänyt
18.3.2019 kokoontuvalle kunnanhallitukselle Pornaisten kunnan vammaisneuvoston toimintasäännön hyväksymistä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että vammaisneuvoston perustaminen on vireillä ja se aloittaa toimintansa syksyn aikana.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry:n aloite on loppuun käsitelty.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 17

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIIN LIITTYVÄT ALOITTEET
Khall § 72

28.5.2018 ja 27.8.2018 valtuuston kokouksissa on jätetty aloitteet, jotka
koskevat kevyen liikenteen väylien rakentamista.
1) Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
Valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa (tiedoksi)
on esitetty 30 miljoonan euron rahoitusta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi vuosille 2019-2023 (kohta 2.2. sivu 22).
Käynnistetään valtion ja kuntien yhteinen kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma. Ohjelman avulla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupunkien katuverkolla.
Toteuttajat: LVM, Liikennevirasto, kunnat, rahoitus jatkuvaa 30 M€
(valtio) + 30 M€ (kunnat) / v. vuosina 2019- 2023.
Hankkeen ensimmäisessä investointihakemuksessa oli jaossa 3 m€, jota
kohdennettiin nykyisten pienten liikenneturvallisuushankkeiden parantamiseen. Tämän kaltaiset hankkeet sisältyvät tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa olevaan tai suunnittelua odottaviin kevyen liikenteen väylähankkeisiin Mt 1494 ja Mt 146 ja niitä ei voida toteuttaa. Tällaisia ovat
mm. tienylityspaikat. Pornaisissa ei ollut tällaisia hankkeita.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman osalta kunnassa on laadittu
edelliseen kevyen liikenteen väylien rakentamiseen liittyvään valtuustoaloitteeseen asian tiimoilta KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄHANKKEIDEN EDISTÄMINEN PORNAISISSA 2017 –selvitys (tiedoksi) joka voisi toimia osana kävelyn ja pyöräilyn kuntakohtaista edistämisohjelmaa, mikäli sellainen päätetään laatia valtakunnallisen ohjelman pohjalta. Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tuetaan myös vuonna 2012 laaditussa liikenneturvallisuussuunnitelmassa, jonka päivitys on ajankohtainen vuosina 2020-21.
Erillisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman osalta asia edellyttää
päätöksentekoa asiasta, ohjelma tukee ja tarkentaa hyvin edellä mainittuja tehtyjä selvityksiä ja suunnitelmia.
Tänä vuonna tehdään liikkumisratkaisuista kokonaisvaltainen selvitys,
mikä sisältää joukko- ja kutsuliikenteeseen, palvelulinjoihin ja kevyen
liikenteen järjestelyihin sekä koulukuljetusten kilpailutukseen liittyvät
asiat.
./..
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1) Kevyen liikenteen väylien suunnittelu
Uudenmaan ELY –keskus ja Pornaisten kunta ovat käynnistäneet vuonna 2018 kevyen liikenteen väylän suunnittelun Helsingintiellä välillä
Vähä-Laukkoskentie-Porvoontie. Hankkeen esisuunnitelma ja maaliskuussa 2019 valmistuva tiesuunnitelma rahoitetaan 50%/50% jakoperusteella ELY-keskuksen ja kunnan välillä. Tiesuunnitelman valmistuttua
ELY –keskus on ilmoittanut, ettei sillä ole tämän vuoden eikä tulevien
vuosien investointisuunnitelmassa (2019-2022) varattuna rahoitusta tälle
hankkeelle. Mikäli kunta haluaa viedä hanketta eteenpäin, tulee sen itse
kustantaa hankkeen rakentamissuunnitelmat ja varautua hankkeen rahoitukseen, mikäli hanketta halutaan viedä eteenpäin.
Tiesuunnitelma jaetaan kolmeen toteuttamisvaiheeseen, jonka mukaisesti hanketta voidaan edistää vähitellen.
Kunnassa tulee tehdä päätös rahoituksesta rakentamissuunnitelmien laadinnan ja mahdollisen vaiheittaisen rakentamisen osalta. Tämän osalta
selvitetään, onko rahoitusta mahdollista saada vuodelle 2020 Kävelyn ja
pyöräilyn edistämisohjelman kautta, ARA –rahoituksella tai mahdollisesti ELY:n kanssa tehtävällä toteutussopimuksella, kun hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet.
Järvenpääntielle välille Kirkkotie- Hiukanarontie on varattu kunnan talousarviossa vuodelle 2019 suunnittelumäärärahaa esisuunnitelman ja
tiesuunnitelman laadinnan käynnistämiselle. Uudenmaan ELY-keskus
on ilmoittanut, ettei sillä ole hankkeeseen tai sen suunnitteluun varattuna
rahoitusta. Mikäli kunta haluaa edistää hanketta, tulee sen tehdä ELY –
keskuksen kanssa toteutussopimus. Tätä hanketta on suunniteltu toteutetavaksi siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin kevyen liikenteen väylä Kirkkotieltä Yläkujalle ja toisessa vaiheessa Yläkujalta Hiukanarontielle. Hanke on samankaltainen hanke kuin Parkkojan kevyen
liikenteen väylähanke, kunnan omalla rahoituksella toteutettava.
Tämän hankkeen osalta seuraava vaihe on toteuttamissopimuksen (luonnoksen) laatiminen ELY:n kanssa ja sen käsittely päätöksenteossa.
Uudenmaan ELY –keskus on kilpailuttanut suunnittelun siten, että kunnilla on mahdollisuus toimia ELY:n puitesopimuksella, joten suunnittelua ei tarvitse erikseen kilpailuttaa. ELY –keskus on myös luvannut
omia henkilöresursseja hankkeiden suunnittelun koordinointiin ja edistämiseen.

./..
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Erillisen ohjelman osalta kunnan investointisuunnitelmassa on jo varauksia Mt 1494 Kevyen liikenteen väylän rakentamiselle vuosille
2020-2021. Kunnan tulee tämän hankkeen osalta päättää, toteutetaanko
rakentamista osissa (esim. vaihe 1 vuonna 2020 ja vaihe 2 vuonna 2021)
ja vaihe 3 jätetään seuraaville talousarviovuosille, kun on tiedossa saadaanko rahoitusta hankkeen loppuun viemiseksi tukien tai muiden avustusten kautta). Alustava kustannusarvio hankkeesta saadaan maaliskuussa, jonka jälkeen tiesuunnitelma valmistuu ja on mahdollista arvioida toteutusta ja mahdollisia toteutussopimuksia ELY –keskuksen kanssa.
Neuvottelut tämän osalta tullaan käymään syksyn 2019 aikana.
Järvenpääntien (Mt 146) kevyen liikenteen väylähankkeen osalta toteuttamissopimuksen laadinta suunnittelun käynnistämiseksi on seuraava
vaihe. Sopimuksen laadinnan osalta valmistelutyö on jo käynnistetty.
Tämän hankkeen osalta taloussuunnittelussa tulisi varautua aikaisintaan
talousarviovuosille 2022-23 vaiheittaiselle rakentamiselle. Tämänkin
hankkeen osalta edellytetään siis suunnitelmavalmiuden kohottamista.
Muilta osin kevyen liikenteen väylähankkeiden edistäminen Pornaisissa
2017 –selvitys toimii pohjana tulevaisuuden hankkeille. Näiden hankkeiden käynnistämisen osalta tulee ensin saada päätöksiä edellisten
hankkeiden toteuttamiselle. Tiesuunnitelmat ovat voimassa 8 vuotta,
jonka vuoksi niitä ei ole järkevää tehdä ”varastoon” ellei toteutuksesta
ole varmuutta.
Bussipysäkkien puute ja huono kunto Pornaisissa ovat asia, johon tulisi
myös kiinnittää huomioita. Bussipysäkkien perustaminen, kattaminen
ainakin keskeisillä alueilla on lähivuosien talousarvioon ja investointeihin kirjattava asia. Uusittavien bussipysäkkien (tarve noin 20-30) rakenteessa voitaisiin huomioida mahdollisuus pyörätelineille.
Valtuustoaloitteessa esitettyjä asioita on talousarviossa ja –
suunnittelussa viety eteenpäin. Suunnitelmien valmistuessa hankkeet
etenevät päätöksentekoon. Kaikki ELY:n hallinnoimille tiealueille kohdistuvat toimet edellyttävät ELY:n laatukriteerien täyttymistä ja toteuttamissopimuksia. Rahoitusta kunnan oman rahoituksen lisäksi ei tällä
hetkellä ole.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriön
julkaisuja 5/2018: Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma sekä kevyen
liikenteen väylähankkeiden edistäminen Pornaisissa 2017 -selvitys. Lisäksi esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopiot jätetyistä aloitteista.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä merkitsee edellä esitetyt
selvitykset tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 18

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriön
julkaisuja 5/2018: Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma sekä kevyen
liikenteen väylähankkeiden edistäminen Pornaisissa 2017 -selvitys. Lisäksi esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopiot jätetyistä aloitteista.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MUUT ASIAT
Kvalt § 19

Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi
päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.
Muita asioita ei ollut.
_________________
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ILMOITUSASIAT
Kvalt § 20

Kokouksen alussa palkittiin vuonna 2018 menestyneitä pornaislaisia
urheilijoita.
Kokouksen jälkeen sivistysjohtaja Jari Wäre kertoi sivistystoimialan
ajankohtaisia asioita.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä

Pornaisten kunnanvaltuusto

25.3.2019

Sivu

21
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
rusteet
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
17 - 20

HLL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
valitusaika

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

40
Valituskirja

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

ValitusasiaValitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
kirjojen toimit- valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
taminen
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

