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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Franti Aija
Hoffrén-Pekkarinen Hanna
de Jong Peter
Karhunen Otto
Kilpeläinen Antti
Kyllönen Petra
Lastuvuori Jenni
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Niinikoski Terhi
Nyrhivaara Henna
Ohvo-Harhakoski Mira
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Palviainen Erja
Putus Jaana
Runolinna Liljan-Kukka
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Vilén Mika
Villanen Riitta
Virkki Juha
Forssell Melina, varavaltuutettu

Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Mattila Kia
Vihertie Hille

kunnanjohtaja
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talous- ja viestintäjohtaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kts. § 28

ASIAT

28 – 42

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 3.6.2019.

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tamara Talvituuli ja Johanna Tukiainen.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Liljan-Kukka Runolinna

Seija Marttila

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

Pornainen 3.6.2019 ja 6.6.2019
Allekirjoitukset

Tamara Talvituuli
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Johanna Tukiainen

Aika ja paikka

Pornainen 7.6.2019
Virka-asema

Hallintojohtaja

Seija Marttila
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 28

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla
21.5.2019 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.
______________________
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VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN SEKÄ
TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIKAUDELTA 2018
Khall § 76

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun
loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan
tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen
sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys
kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta,
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin
arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
./..
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Khall § 76

./..
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertouksessa on
esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Tilikauden tulos osoittaa poistojen jälkeen ylijäämää 893.862,52 €.
Vuoden 2018 toimintakertomusluonnos lähetetään esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
1. Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen.
2. Kunnanhallitus oikeuttaa hallinto-osaston tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia, oikaisuja, täydennyksiä ja selvityksiä toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen, mikäli niitä ilmenee tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen.
3. Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
valtuuston käsiteltäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Tarkltk § 20

Kunnanhallitus on 28.3.2019 allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta
2018. Kunnanhallitus on luovuttanut vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
Tilintarkastajan on annettava valtuustolle tilikaudelta kertomus, jossa
esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja asianomaisen
toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen)
myöntää vastuuvapaus.
./..
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./..
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu
vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko
ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille (KuntaL 75 §).
BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Riitta Samola on antanut tilintarkastuskertomuksen Pornaisten kunnan vuoden 2018
hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta.
Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty kuntalain 75 §:ssä tarkoitettua
muistutusta. Vastuunalainen tilintarkastaja luovuttaa 13.5.2019 päivätyn
tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.
Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tämän
säännöksen mukaisesti asian valtuustolle esittelee tarkastuslautakunta.
Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että
Valtuusto
• merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen
• hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen
• myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville virkamiehille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 29

Vuoden 2018 toimintakertomus on lähetetty valtuutetuille 17.5.2019.
Tilintarkastuskertomus lähetetään esityslistan mukana.
Kunnanvaltuuston päätös:
Vuoden 2018 toimintakertomuksen osalta käytiin yleiskeskustelu.
Valtuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi ja hyväksyi yksimielisesti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.
______________________
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ARVIOINTIKERTOMUS 2018
Tarkltk § 12

Kuntalain 121 § :n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen laadintaprosessista,
aikataulusta ja käy alustavan keskustelun sisällöstä.
Päätös:
Päätettiin, että sihteeri laatii edellisen arviointikertomuksen rungon mukaisesti arviointikertomuspohjaa, jota aloitetaan työstämään seuraavassa
kokouksessa. Tarkastuslautakunnan jäsenet kokoavat omia havaintojaan
sihteerille 8.5.2019 mennessä.

Tarkltk § 21

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätetään:
1) hyväksyä arviointikertomus vuodelta 2018
2) esittää arviointikertomus vuodelta 2018 kunnanvaltuustolle tiedoksi
ja
3) esittää kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa kunnanhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa
esittämien suositusten ja havaintojen osalta sekä ilmoittamaan niistä
kunnanvaltuustolle ja edelleen tarkastuslautakunnalle marraskuun
loppuun mennessä
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kvalt § 30, liite 13

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 on liitteenä
nro 13.
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2018 tietoonsa saatetuksi ja päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
./..
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Kunnanvaltuusto

§ 30

Kvalt § 30

./..
kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan
vuoden marraskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja
toimittaa ne tämän jälkeen tarkastuslatuakunnalle.
______________________
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HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018
Khall § 77

Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön
toimintaan ja talouteen.
Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja voidaan käyttää myös kuntien välisessä vertailussa. Vertailu edellyttää sitä, että tunnusluvut kerätään ja raportoidaan yhdenmukaisella tavalla. Yhdenmukaisesti kerätyt tiedot helpottavat henkilöstövoimavarojen arviointia ja suunnittelua kuntarakenteiden uudistamisessa ja kuntien yhteistyössä.
Henkilöstöraportti vuodelta 2018 lähetetään esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy laaditun henkilöstöraportin vuodelta 2018 ja
toimittaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle sekä valtuutetuille
samassa yhteydessä, kun valtuusto käsittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 31

Henkilöstöraportti vuodelta 2018 on lähetetty valtuutetuille 17.5.2019.
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto merkitsi vuoden 2018 henkilöstöraportin tietoonsa saatetuksi.
______________________
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN KUUMA –JOHTOKUNTAAN
TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2021
Khall § 116

KUUMA-seutu liikelaitoksen hallintoa varten Keravan kaupunginvaltuusto asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan, joka toimii Keravan kaupunginhallituksen alaisena
kuntalain mukaisena sopijakuntien yhteisenä toimielimenä. Nykyisen
johtokunnan kausi päättyy kesäkuun lopussa 2019.
Johtokunnassa on vähintään kaksi jäsentä jokaisesta yhteistyösopimuksen allekirjoittaneesta KUUMA-kunnasta.
KUUMA-kuntien valtuustoja on pyydetty esittämään jäsenensä (jäsenet
ja varajäsenet) KUUMA-johtokuntaan kaudelle 2019 – 2021 21.5.2019
mennessä. Näin esitykset ehtivät Keravan kaupunginhallituksen käsittelyyn 28.5.2019. KUUMA-johtokunnan kokoonpano vahvistetaan Keravan kaupunginvaltuuston toimesta 3.6.2019.
KUUMA-johtokunnassa ovat toimineet asemavaltuutuksen perusteella
jäseninä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ja varajäseninä valtuuston ja hallituksen ensimmäiset varapuheenjohtajat.
Valtuusto käsittelee hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston valintaa
kokouksessaan 27.5.2019.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä nimeää asemavaltuutuksen perusteella KUUMA-johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2019 – 2021.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 32

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNTALAISALOITE, PORNAISTEN VESISTÖT VIRKISTYSKÄYTTÖÖN
Khall § 137

Pornaisten kuntaan on tullut 21.1.2019 114 pornaislaisen ja 36 lähikunnissa asuvan henkilön toimittama kuntalaisaloite:
”Me allekirjoittaneet vaadimme, että Pornaisten kunta käynnistää välittömät toimenpiteet alueemme vesistöjen parantamiseksi. Isojärvi (osittain), Valkjärvi, Ruokijärvi, Kotojärvi, Niinijärvi, Vermijärvi, Kaaklampi ja Mustijoki ovat luonnon moninaisuuden, harrastus- ja virkistyskäytön kannalta alueemme suuri rikkaus. Kuuden järven, Kaaklammen ja
Mustijoen virkistyskäyttö on vähäistä ja vesistöt ovat kuntalaisille tuntemattomia.
Pornaisten vesistöt kärsivät levästä ja ovat uimakelvottomia suurimman
osan kesästä. Jotta ne saataisiin monipuoliseen virkistyskäyttöön, on tutkittava niiden nykytilanne ja tehtävä suunnitelma niiden parantamiseksi.
Samalla on kehitettävä tiedotusta parkkipaikoista, kalastus- ja retkeilymahdollisuuksista ja uimarannoista.
Mustijoen ranta-alueet ovat täysin hyödyntämättä keskustan alueella.
Kotojärvi ja sen valuma-alueeseen kuuluva Ruokijärvi ovat järvistä suurimmat. Puolentoista neliökilometrin laajuinen Kotojärvi kärsii rehevöitymisestä. Ravinnepitoisuudet, samea vesi, leväkukinnot, roskakalakannan kasvu ja arvokalakannan väheneminen ja sisäinen kuormitus ovat
rehevöityneen järven ongelmia.
Toimenpiteitä vesistöjemme parantamiseksi ovat esimerkiksi vuonna
1997 tehdyn tutkimuksen uusiminen, maatalouden ja golfkentän päästöjen selvittäminen, roskakalojen tehonuottaus, kosteikon rakentaminen,
vanhan kaatopaikka-alueen valumien tutkiminen, pohjapadon rakentaminen Kotojärven laskuojaan ja muut selvityksessä ilmenevät toimenpiteet sekä suunnitelma vesistöjen virkistyskäytöstä.
Aloitetta puoltavat Pornaisten nuorten kalastusseura, Laukkosken Osakaskunta ja Mustijoesta Elävä Lohijoki ry.”
Porvoonjoen ja Itä-Uudenmaan vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on tehnyt perustutkimusta vuosien ajan. Mustijoella on ollut usean vuoden ajan
”Jokitalkkari”, jota Pornaisten kunta on ollut osaltaan rahoittamassa.
./..
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./..
Nykyinen jokitalkkari on ”vesistötalkkari”, joka voi toimia kaikilla vesialueilla kalatalouden ja virkistyskäytön edistämiseksi.
Kolme vuotta sitten perustettiin Mustijoesta elävä lohijoki ry, joka on
teettänyt joesta kala- ja raputaloudellisen perusselvityksen sekä koskikohtaiset esisuunnitelmat kalateiden ja –portaiden rakentamiseksi. Tähän
mennessä yhdistys on käyttänyt selvityksiin noin 30 000 €. Muun muassa Uudenmaan Ely-keskus on ollut rahoittamassa selvityshankkeita.
Yhdistyksellä on neuvottelut meneillään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa Mustijoen veden laadun seurannan kehittämisestä.
Yhdistys on käynyt Ympäristöministeriössä esittelemässä Mustijokihanketta, mikä sai kannustavan ja myönteisen vastaanoton ministerin ja
virkamiesten taholta.
Kalatalousalueissa tapahtui muutoksia alkuvuonna. Nykyinen kalatalousalue on Musti – Porvoonjoen kalatalousalue. Kalatalousalueella toimivat osakaskunnat, joilla on omat hoitoyhdistykset.
Kalatalousalue alkaa kuluvan vuoden aikana laatia Pornaisten vesialueita
koskevaa uutta käyttö- ja hoitosuunnitelmaa.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio kuntalaisaloitteesta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kuntalaisaloitteen osalta valtuustolle seuraavaa:
Kuntalaisaloitteessa esitetyt asiat ovat tärkeitä ja sisältävät laajoja toimenpide-esityksiä. Aloitteessa esitettyjä asioita käsitellään ympäristöohjelman laadinnan yhteydessä ja vuosittaisissa talousarvioissa. Aloitteessa
esitetyt toimenpiteet vaativat laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä merkitsee tietoonsa
saatetuksi esittelytekstissä esille tuodut toimenpiteet ja toteaa, että aloite
on loppuun käsitelty.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Kvalt § 33

./..
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio kuntalaisaloitteesta.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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VUONNA 2018 VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄT ALOITTEET
Khall § 138

Valtuutetut ovat vuonna 2018 jättäneet seuraavat aloitteet:
1) Keskustan valtuustoryhmän aloite: Yhteisöllisyydelle lisää tilaa Pornaisiin (26.2.2018)
-

valtuusto on käsitellyt aloitteen 25.2.2019 §:ssä 11 ja todennut valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

2) Petra Kyllösen ja Mira Ohvo-Harhakosken sekä 10 muun valtuutetun
allekirjoittama aloite: Muovin kierrätyksen lisääminen (26.3.2018)
-

valtuusto on käsitellyt aloitteen 23.4.2018 §:ssä 25 ja todennut aloitteen loppuun käsitellyksi

3) Jorma Laukan ja 9 muun valtuutetun jättämä aloite kevyen liikenteen
väylien rakentamiseksi (28.5.2018)
-

valtuusto on käsitellyt aloitteen 25.3.2019 §:ssä 18 ja todennut aloitteen loppuun käsitellyksi

4) Jaana Putuksen ja yhdeksän muun valtuutetun valtuustoaloite kevyenliikenteen väylien rakentamisesta ja niihin liittyvistä edistämisohjelmista (27.8.2018)
-

valtuusto käsitellyt aloitteen 25.3.2019 §:ssä 18 ja todennut aloitteen
loppuun käsitellyksi

5) Pornaisten Kokoomuksen valtuustoryhmän, SDP:n valtuustoryhmän
ja viiden muun valtuutetun aloite yhtenäiskoulun liikuntasalin laajentamiseksi (23.4.2018)
-

aloite on kunnanhallituksen käsittelyssä 20.5.2019 ja valtuustossa
27.5.2019

6) Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite Pornaisten ympäristöohjelman päivityksestä (29.10.2018)
-

valtuustoaloitteen käsittely on kesken, huomioitu vuoden 2019 talousarviossa
./..
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7) Petra Kyllösen ja 8 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite
kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista
Pornaisissa (29.10.2018)
-

valtuustoaloitteen käsittely on kesken, huomioitu vuoden 2019 talousarviossa

8) Johanna Tukiaisen ja 11 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite kotihoidontuen kuntalisän maksamiseksi Mäntsälän tapaan
myös Pornaisissa (29.10.2018)
-

valtuustoaloitteen käsittely kesken, sivistyslautakunta käsittelee asiaa
toukokuun kokouksessa

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa jätettyjen aloitteiden
käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi.
Aloitteet 1 – 4 todetaan loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 34

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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VUONNA 2018 JÄTETYT MUUT ALOITTEET
Khall § 139

1) x x:n aloite työttömien palkkaamiseksi vanhuksia ulkoiluttamaan (26.3.2018)
-

valtuusto on käsitellyt aloitteen 12.11.2018 §:ssä 79 ja todennut
aloitteen loppuun käsitellyksi

2) Kuntalaisaloite Pornaisten vesistöt virkistyskäyttöön (julkaisupäivä
5.12.2018, tullut kuntaan 21.1.2019)
-

kopio aloitteesta lähetetään tiedoksi §:ssä 137

-

aloite on kunnanhallituksen käsittelyssä 20.5.2019 ja valtuustossa
27.5.2019

3) Kuntalaisaloite sähköauton latauspisteestä Pornaisiin
-

valtuusto on käsitellyt aloitteen 24.9.2018 §:ssä 64 ja todennut aloitteen loppuun käsitellyksi

4) Kuntalaisaloite vammaisneuvosto Pornaisiin
-

valtuusto on käsitellyt aloitteen 25.3.2019 §:ssä 17 ja todennut aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa jätettyjen aloitteiden
käsittelytilanteen tietoonsa saatetuksi.
Aloitteet 1, 3 ja 4 todetaan loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Kvalt § 35

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi valtuusto totesi, että aloite 2 on loppuun käsitelty valtuuston 20.5.2019 §:ssä 33 tekemällä päätöksellä.
______________________
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
Khall § 140

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei
valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa.
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa.
Valtuusto on kokouksessaan 12.6.2017 §:ssä valinnut valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi 2017 – 2019.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee valtuuston puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 1.6.2019 –
31.5.2021.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 36

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti valtuuston puheenjohtajaksi LiljanKukka Runolinnan ja 1. varapuheenjohtajaksi Tea Niemisen ja 2. varapuheenjohtajaksi Petra Kyllösen.
______________________
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI
Khall § 141

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista
valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a ½:n 1
momentti, jonka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta
kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä
ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuustojen lisäksi: kunnanhallitus ja sen
jaostot, lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot sekä toimikunnat.
Valtuusto on päättänyt 12.6.2017 §:ssä 46, että kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta ja valinnut kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2017 – 2019.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
- valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021
- valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
./..
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Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanhallitukseen esitettiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsenet:
Juha Virkki
Terhi Niinikoski
Aija Franti
Erja Palviainen
Jorma Laukka
Riitta Villanen
Mika Vilén
Jenni Lastuvuori

Varajäsenet:
Otto Karhunen
Tero Olander
Jaana Putus
Juha Pajunen
Päivi Liu
Jenni Lastuvuori
Peter de Jong
Henna Nyrhivaara

Puheenjohtajaksi esitettiin Juha Virkkiä ja 1. varapuheenjohtajaksi Erja
Palviaista ja 2. varapuheenjohtajaksi Mika Viléniä.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitukseen valitaan seitsemän jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja ehdotettuja jäseniä on kahdeksan, joten kunnanhallituksen valinta tulee suorittaa enemmistövaalilla.
Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 19.05-19.15.
Kunnanhallituksen vaali suoritettiin enemmistövaalina, jossa valituiksi
tulivat:
Jäsenet:
Juha Virkki
Terhi Niinikoski
Aija Franti
Erja Palviainen
Jorma Laukka
Mika Vilén
Jenni Lastuvuori

Varajäsenet:
Otto Karhunen
Tero Olander
Jaana Putus
Juha Pajunen
Päivi Liu
Peter de Jong
Henna Nyrhivaara.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Virkki, 1. varapuheenjohtajaksi Erja Palviainen ja 2. varapuheenjohtajaksi Mika Vilén.
Vaaliliput ovat pöytäkirjan liitteenä.
______________________
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LUNASTUSLUVAN HAKEMINEN YMPÄRISTÖMINISTERIÖLTÄ
Khall § 130

Pornaisten kunnan talousarvioon vuodelle 2019 on kirjattu sisäliikuntapaikan tarvearviointi ja suunnittelu.
Alustavassa tarkastelussa on selvitetty erillisen monitoimihallin rakentamista. Mikäli sellainen päätetään toteuttaa, sille tulisi osoittaa sovelias
rakennuspaikka läheltä yhtenäiskoulua ja nykyisiä liikuntapaikkoja.
Kunnan omistuksessa ei ole käyttötarkoitukseen soveliasta tonttia.
Pornaisten Kirkonkylän osayleiskaavassa tällainen tontti on kuitenkin
osoitettu kaavamerkinnällä P: Uusi ja oleellisesti muuttuva palvelujen ja
hallinnon alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Osa tontista
on osoitettu maa-talousalueeksi.
Tämä yksityisomistuksessa oleva n. 2,45 ha:n suuruinen alue sisältää
em. lisäksi Kirkkotien liikenneympyrän toteutukseen tarpeellista aluetta,
asemakaavan liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä kaavan
mukaista katualuetta. Nykyisessä käytössään alue on asemakaavan ulkopuolista maatalouskäytössä olevaa peltoa ja Mustijokeen laskevan ojan
piennarta.
Alueen hankinnasta on neuvoteltu omistajien kanssa, ja Pornaisten kunta
on jättänyt kyseisestä alueesta ostotarjouksen. Tarjous ei ole kuitenkaan
johtanut maakauppaan. Koska kyseisen alueen hankinnalle on selkeitä
perusteita, kunnan on tarpeen harkita myös muita keinoja alueen käyttöön saamiseksi.
Kunnanvaltuuston hyväksymän Pornaisten maapoliittisen ohjelman mukaan: ”Pornaisten kunta on valmis käyttämään kaikkia maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL) tuomia maanhankintamahdollisuuksia, vaikka ensisijaisena maanhankintamuotona säilyy vapaaehtoinen kauppa.”
Kunnanjohtaja antaa asiasta tilannekatsauksen kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käy keskustelun monitoimihallin tontin hankkimisesta ja
evästää kunnanjohtajaa asian jatkovalmistelussa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..
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Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus pitää alueen saamista kunnan omistukseen tärkeänä.
Asia tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn 20.5.2019.
______________________

Khall § 146, liite 32-34

Kunta voi MRL 99 § nojalla saada ympäristöministeriöltä luvan lunastaa maata erilaisiin yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. MRL 100 §:n
nojalla voidaan lunastuslupa vastaavasti myöntää kaavan toteuttamista
helpottavaa lunastusta varten.
Lunastusluvan haun kohteena oleva n. 2,45 ha:n suuruinen alue on esitetty liitteessä nro 32. Lunastusluvan hakemiseen on päädytty, kun neuvotteluissa ei ole löydetty ratkaisua ja kunnan esittämä ostotarjous on
hylätty.
Alue on osaksi asemakaavoitettu (liite 33) ja sisältää Kirkkotien liikenneympyrän toteutukseen tarpeellista aluetta, asemakaavan liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä kaavan mukaista katualuetta.
Pornaisten kunnan hallintosäännön 21 § mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien
maa-alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamista, myymistä, vaihtamista ja lunastamista. Kyseeseen tulee tältä osin MRL 100 § nojalla haettava lunastuslupa, jonka mukaan kunta voi saada luvan lunastaa rakennuskortteliin tai asemakaavaan sisältyvän muun alueen, jos sen lunastaminen on kaavan toteuttamisen kannalta perusteltua ja yleinen tarve
sitä vaatii.
Osa alueesta on Kirkonkylän osayleiskaavassa (liite 34) osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Pienempi osa alueesta on osoitettu osayleiskaavassa maatalousalueeksi.
Osayleiskaava-alueen osalta päätösvalta lunastusluvan hakemisesta on
kunnanvaltuustolla. Kyseeseen tulee lunastusluvan hakeminen MRL 99
§ nojalla.
Päätös lunastusluvan hakemisesta on luonteeltaan valmisteleva ratkaisu.
Siitä ei sen vuoksi voi valittaa.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hakea MRL:iin perustuvaa lunastuslupaa ympäristöministeriöltä liitekartassa nro 32 osoitettuun alueeseen siltä osin,
kuin alue on asemakaavoitettu.
Samalla kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hakea ympäristöministeriöltä lunastuslupaa alueen yleiskaavoitetulle
osalle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 38, liite 14-16

Esityslistan liitteinä nro 14-16 lähetetään kartta- ja kaava-aineisto alueesta.
Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ALOITE YHTENÄISKOULUN LIIKUNTASALIN LAAJENTAMISEKSI
Khall § 149

Kokoomuksen valtuustoryhmä, SDP:n valtuustoryhmä sekä viisi muuta
valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään yhtenäiskoulun liikuntasalin laajentamista ns. täysimittaiseksi ja kuntosalien nykyaikaistamista. Aloitetta on käsitelty vaihtoehtotarkasteluna.
Alueen asemakaavoitus
Alue on asemakaavoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Alueella sallitaan 3 kerroksisten rakennusten rakentaminen. Tehokkuus on puolet alueen pinta-alasta (e=0,50). Asemakaava
on hyväksytty 24.9.2014. Asemakaavan luonnoksessa on esitetty varaus
myös liikuntasalin laajennukselle. Laajennusasiaa on käsitelty aiemmin
kunnassa, mm. vuonna 2000 on tehty esitys erillisen liikuntahallin rakentamisesta kuntaan.
Vuonna 2004 koulun saneeraustarpeen arvioinnin yhteydessä liikuntasalin laajennus on ollut keskustelussa mukana.
Valtuustoaloitteen pohjalta on tutkittu vaihtoehtoisia toteutustapoja laajennukselle.
Valtuustoaloitteessa on otettu kantaa laajennuksen toisena vaihtoehtona
kokonaan uusille rakennettaville liikuntatiloille.
Vaihtoehdoiksi ovat muodostuneet jo aiemmankin historian pohjalta nykyisen liikuntahallin laajentaminen 15 metriä pidemmäksi (VAIHTOEHTO 1). Muutoksella saataisiin aikaan viralliset mitat täyttävä liikuntatila mm. sisäpeleihin liittyen (tieto valtuustoaloitteesta). Tällöin tilan kokonaisala olisi muutoksen jälkeen 946 m2.
Toisena vaihtoehtona on tutkittu kokonaan uuden hallitilan rakentamista
koulun läheisyyteen (VAIHTOEHTO 2). Tämän osalta tilatarve olisi
kokonaisuutena 1500-3000 m2.
Alueen maanomistajien kanssa on käyty keskusteluja vaihtoehtoisten toteutusmallien arvioimiseksi.
Vaihtoehtotarkastelu
Vaihtoehto 1 nykyisen liikuntasalin laajentaminen
Tehtävät selvitykset ja suunnitelmat.
Yhtenäiskoululle on vuodelle 2019 budjetoitu alueen tilanteen kartoitus
ja kuntoarvio. Kartoitus koskee myös sisäliikuntatiloja.
./..
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Torialueen rakentaminen ja Kirkkotien parantaminen kunnanviraston
edustalla ovat lähivuosien hankkeita, jotka vaikuttavat yhtenäiskoulun
piha-alueiden järjestelyihin.
Mikäli jatkossa päädytään nykyisen liikuntasalin laajentamiseen, tulee
miettiä, mihin ulkopuolella nyt oleva koulupiha ja iltakäyttäjien pysäköinti siirretään. Laajennus vaikeuttaisi myös keittiölle tulevia ruokatoimituksia.
Viereisen kiinteistön liittäminen osaksi koulualuetta on huomioitu kaavassa. Liikuntasalin laajennus edellyttäisi kiinteistön hankintaa ja pihaalueiden uudelleen sijoittamista. Maanomistajan kanssa on käyty asiassa
alustavia neuvotteluja, mutta ne eivät ole edenneet.
Laajennus edellyttäisi myös muiden liikuntatilojen saneeraamista. Nykytarpeita ovat jo nyt mm. katon rakenteiden korjaaminen. Itse laajentaminen voidaan toteuttaa samoilla rakenteilla kuin aiemminkin. Alueella
kulkevia vesi- ja viemäri sekä hulevesilinjoja tulisi siirtää rakennuksen
alta.
Korjauskustannukset nousisivat liikuntasalin laajennuksen ja peruskorjaamisen myötä noin 600 000 – 800 000 €. Tämän lisäksi edellytettäisiin
maanhankintaa ja uusia pysäköintitiloja noin 30 ajoneuvolle. Infrarakentamisen kustannukset vesi-, viemäri-, ja kadunrakennustöineen olisivat
noin 350 000€. Lisäksi edellytettäisiin ympäristön rakentamista (välituntipiha). Tämän osalta kustannukset olisivat noin 150 000€. Hankkeen
kokonaiskustannukset olisivat noin 1 050 000 -1 250 000 €.
Yhtenäiskoulun tilat edellyttävät myös muilta osin mahdollisia korjaustoimia 5-10 vuoden kuluessa. Tämänkin osalta laajennuksen rakentaminen edellyttää laajempaa käyttö- ja korjaussuunnitelmaa alueelle. Alueelle on jo laadittu torialueen esisuunnitelma ja suunniteltu parannustoimia mm. pysäköintialueen rakentaminen sekä uusi liittymä Kirkkotieltä
koululle.
Vaihtoehto 2 uuden liikuntahallin rakentaminen
Uuden liikuntahallin rakentaminen olisi mahdollista myös yhtenäiskoulun alueelle. Rakentamisen yhteydessä voitaisiin purkaa osia yhtenäiskoulusta (esimerkiksi Leppis ja opettajien huoneen siipi) ja sijoittaa uudisrakennusosa tähän alueelle huomioiden purettujen tilojen uudelleensijoitus koulun saneerauksen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti uusi liikuntatila
voitaisiin sijoittaa myös nykyisen Kirveskoskitalon jatkeeksi. Tämäkin
vaihtoehto edellyttäisi maanhankintaa pysäköintitilojen lisäämiseksi alueella.
./..
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Kustannusvaikutusten voisi olettaa olevan vaihtoehto 1 mukaiset
kokonaiskustannukset lisättynä purku- ja muun koulun saneerauskustannuksilla. Vaihtoehdon tarkastelu edellyttäisi myös tarkempaa suunnittelua.
Liikuntahalli voitaisiin sijoittaa myös erillisenä lähelle koulun aluetta.
Kunnan omistuksessa ei ole käyttötarkoitukseen soveliasta tonttia.
Vaihtoehtotarkasteluissa on selvitetty kolmea aluetta, joiden maanomistajien kanssa on käyty neuvotteluja.
a. Kunta hankkisi omistukseensa paloaseman takaa noin 2-2,5 ha:n maaalueen. Alue on peltoa.
b. Kunta hankkisi omistukseensa K-marketin vieressä olevan 2-2,5 ha:n
maa-alueen. Alue on peltoa ja kaavoitettu P-merkinnällä osayleiskaavassa eli palvelujen ja hallinnon alueeksi.
c. Kunta hankkisi omistukseensa huoltoaseman (SEO) takaa noin 2-2,5
ha:n maa-alueen. Alue on peltoa.
Parhaimmaksi sijainniltaan ja kaavoitukseen liitettäväksi on osoittautunut K-marketin viereinen maa-alue (vaihtoehto 2b). Alueella on jo olemassa liikenneympyrän esisuunnitelma, jota on suunniteltu toteutettavaksi lähivuosina. Alueen sijainti on keskeinen lähellä koulua ja muita
liikuntapaikkoja.
Uuden liikuntahallin rakentaminen olisi perusteltua edellä mainitut
seikat huomioiden. Tilat pystyttäisiin suunnittelemaan suoraan nykyaikaiset vaatimukset täyttäviksi. Tiloihin voitaisiin lisäksi sijoittaa muitakin palveluita (ruoka- ja kahvilatoimintaa, erityismyymälä) sekä myös
vapaa-ajan tiloja. Myös nuorille suunnattua pajatoimintaa tai oleskelua
voisi keskittää alueelle. Vaihtoehdossa c nämä olisivat parhaiten toteutettavissa. Samassa yhteydessä tulisi kuitenkin tutkia myös mahdollinen
uuden koulun rakentaminen tai vanhan koulun peruskorjaus.
Yhteenveto
Liikuntatilat voidaan toteuttaa joko vaihtoehdolla 1 tai vaihtoehdoilla 2.
Vaihtoehto 1 edellyttää kokonaisvaltaista arviota Yhtenäiskoulun alueen
korjaus- ja rakentamistarpeesta sekä mahdollisesti lisämaan hankintaa
koulualueen käyttöä varten. Kustannustarkastelu liikuntasalin laajennuksen osalta voidaan tehdä vasta kun selvillä on koulun kokonaiskunto ja
lähivuosina tarvittavat toimet.
./..
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Vaihtoehtojen 2 osalta sijainniltaan parhaan alueen osalta maanhankinta
on perusteltua hankkeen edistämiseksi. Erillinen liikunta/monitoimihalli
keskeisellä sijainnilla lähellä koulua ja palveluja. Tämän ratkaisun osalta
tulee huomioida lisäksi mahdollisia muita tilatarpeita kuten nuorten
oleskelutiloja tai kaupallisten palveluiden tilatarpeita. Myös koulun kokonaiskuntoarvio tulee huomioida alueen suunnittelussa.
Rahoitus
Rahoitus voidaan toteuttaa lainapääomalla joko kunnan taseeseen tai yhtiöittämällä (Vaihtoehto 2) kiinteistö. Myös leasing tai vuokraamisvaihtoehto on mahdollista (Vaihtoehto 2). Yksityisen varoin toteutettuna
kunta todennäköisesti toimisi lainan takaajana. Riskinhallinnan ja toiminnan organisoinnin kannalta oma omistus edellyttää lisähenkilöresursseja toiminnan ylläpidossa tai kaupallisten palveluiden suunnittelua siten, että toimintaa voidaan osittain ulkoistaa.
Avustukset
Valtionavustuksen suhteen ei ole merkitystä, onko kyseessä perusparannus vai uudisrakennus. Myöskin koulujen yhteydessä olevat salit/tilat
voivat saada valtionavustusta.
”Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Yhteishankkeista, kuten liikuntasalit koulutoimen kanssa, tehdään kunkin hallinnonalan osalta oma esitys siten, että hankkeiden kustannusarviot jaetaan hallinnonalojen kesken.”
Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset
Liikuntapaikkaan myönnettävä avustus voi olla enintään 30 prosenttia
hankkeen kustannusarviosta (alv 0 %), ei kuitenkaan enempää kuin 750
000 euroa. Jos hankkeessa toteutetaan tai peruskorjataan samassa yhteydessä useampi toiminnallisesti merkittävä liikuntapaikka (esim. monipuolinen uimahalli ja mittava liikuntahalli), avustuksen määrä voi kattaa
30 prosenttia hankkeen kustannusarviosta, ei kuitenkaan enempää kuin
1 200 000 euroa. Jos hankkeessa toteutettavat ratkaisut merkittävästi parantavat sen elinkaaren aikaista energiatehokkuutta tai energiaratkaisuna on uusiutuva energia, avustuksen määrää voidaan harkita korotettavaksi.
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Kustannukset
Vaihtoehdossa 1 tarkasteluun tulee ottaa laajemmalti koulun peruskorjaus, ei ainoastaan liikuntahallin laajentamista sekä mahdollinen lisämaan hankinta.
Vastaavasti vaihtoehdossa 2 tulisi toteuttaa ennakoivaa maanhankintaa
siten, että liikuntatilat voidaan toteuttaa omana hankkeena liikuntatilojen
kokonaisvaatimukset täyttäväksi ja hankkeen yhteydessä voidaan toteuttaa myös muita julkisia tiloja kuten tiloja ja paikkoja nuorisolle sekä
myös mahdollisesti kaupallisia palveluja, jotka tukevat liikuntahallin
käyttöä.
Vaihtoehdossa 2 uudisrakentaminenkin olisi mahdollista nykyiselle koulun alueelle, mutta edellyttäisi mittavia rakenteellisia muutoksia koululla
mm. purkutöitä ja korvaavien tilojen rakentamista myös purettujen tilalle.
Neliöhinta-arvio asettuu 1600€/ m²-1850€/m² välille vaihtoehdossa 2.
Tässä vaiheessa, kun tilaohjelmaa ei ole hinta-arvio on karkea. Vaihtoehto 1 osalta kustannusvaikutuksia ilman koulun peruskorjauskustannuksia on arvioitu aiemmin vaihtoehtotarkasteluissa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä merkitsee edellä olevan
selvityksen yhtenäiskoulun liikuntasalin laajentamisen osalta tietoonsa
saatetuksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 39

Kunnanvaltuuston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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MUUT ASIAT
Kvalt § 40

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 § 41

Antti Kilpeläinen esitti toiveen, että kunta liittyisi jäseneksi Mustijoesta
elävä lohijoki ry:n jäseneksi.
Jorma Laukka tiedusteli, suoritetaanko kunnan hoitolaitoksiin yllätystarkastuksia.
Hille Vihertie esitteli kunnan 150 –vuotisjuhlan ja kirjaston 75- vuotisjuhlan ohjelmistoa.
______________________
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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
29 – 35, 38 - 41

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

36, 37

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Liitetään pöytäkirjaan

80
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

