Asialista

PORNAISTEN KUNTA

8/2020

Kunnanhallitus
KOKOUSAIKA

Maanantai 20.4.2020 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Asia
Liite
Sivu

108

(seuraava liite = )
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

108

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

66

109-111

Pornaisten kunnan henkilökunnan merkkipäiväohjeen täydentäminen

67

112-113

Valtuudet koronavirustilanteessa olevien yksinyrittäjien tuen myöntämiseen

68

*

114-115

Lausunto poikkeamisesta/611-406-2-60

69

*

116-117

Lausunto suunnittelutarveratkaisusta/611-401-1-173

70

*

118-121

Pornaisten kunnan lausunto NCC Industry Oy:n maankaatopaikan ja kierrätysterminaalin ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta

71

12

122

Kartanorinteen asemakaavan korttelissa 216 sijaitsevan tilan Tammimetsä
myyntiä koskevan kauppakirjan hyväksyminen

72

123

Ilmoitusasiat

73

124

Muut asiat

74

125-126

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

KOOLLEKUTSUJA

Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoaknliitnliiteään tiedoksi ilman i

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

PORNAISTEN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro

8/2020
Kunnanhallitus

Sivu

108
KOKOUSAIKA

Maanantai 20.4.2020 klo 18.00 – 19.25

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha, poissa
Franti Aija
Lastuvuori Jenni, poissa
Laukka Jorma
Niinikoski Terhi
Palviainen Erja
puheenjohtaja
Vilén Mika
Karhunen Otto, Juha Virkin varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Nieminen Tea
Kyllönen Petra
Haukkasalo Hannu
Marttila Seija

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

66 – 74

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 23.4.2020.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aija Franti ja Jorma Laukka.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Erja Palviainen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Marttila

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

Pornainen 23.4.2020
Allekirjoitukset

Aija Franti
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Jorma Laukka

Aika ja paikka

Pornainen 24.4.2020
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Yhteistyötoimikunta
Kunnanhallitus
Yhteistyötoimikunta

§ 66
§ 10
§ 35
§5

Kokouspäivämäärä

sivu

20.4.2020
8.4.2020
2.3.2020
10.2.2020

109
12
62
6

PORNAISTEN KUNNAN HENKILÖKUNNAN MERKKIPÄIVÄOHJEEN TÄYDENTÄMINEN
Yhteistyötmk § 5

Pornaisten kunnan henkilökunnan voimassa olevaa merkkipäivä ohjetta
on päivitetty ja täydennetty kunnanhallituksen 4.2.2019 §:ssä 20 tekemällä päätöksellä.
Merkkipäiväohje kaipaa vielä täydentämistä kohdan 1. Syntymäpäivät
osalta.
Merkkipäiväohjetta esitetään täydennettäväksi seuraavalla tavalla:
1. SYNTYMÄPÄIVÄT
Henkilöstöä muistetaan heidän 50- ja 60 –vuotispäivinä seuraavasti:
Pornaisten kunnan palveluksessa
0 – 5 vuotta
6 – 10 vuotta
11 – 20 vuotta
21 – 30 vuotta
yli 30 vuotta

pieni lahja
65 €
100 €
135,00 €
200 €

Lisäksi luovutetaan kunnan pöytäviiri, jos henkilö on ollut Pornaisten
kunnan palveluksessa vähintään 10 vuotta.
Edellä olevaa kohtaa sovelletaan niihin varhaiskasvatuksen henkilöihin,
jotka ovat 1.1.2009 siirtyneet Mäntsälän kunnan palvelukseen ja jotka
liikkeenluovutuksen kautta siirtyivät takaisin Pornaisten kunnan palvelukseen 1.1.2019 lukien.
Yhteistyötoimikunnan ehdotus:
Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Pornaisten kunnan
henkilökunnan merkkipäiväohjetta täydennetään kohdan 1. Syntymäpäivät osalta edellä esitetyllä tavalla.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Yhteistyötoimikunnan päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Keskustelun jälkeen palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
_____________________

Yhteistyötmk § 10

Kunnanhallituksessa käytiin keskustelua kohdan 1. syntymäpäivät, muistamistavasta.
Yhteistyötoimikunnan ehdotus:
Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Yhteistyötoimikunnan päätös:
Keskustelun jälkeen yhteistyötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että henkilöstöä muistetaan heidän 50- ja 60 –vuotispäivinä 100,00
€:n lahjakortilla.
______________________

Khall § 66

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen. Merkkipäiväohjeen täydentäminen tulee voimaan 1.5.2020.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
./..
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./..
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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VALTUUDET KORONAVIRUSTILANTEESSA OLEVIEN YKSINYRITTÄJIEN TUEN
MYÖNTÄMISEEN
Khall § 67

Koronaepidemia vaikuttaa yhteiskuntaan monin tavoin. Yrityksiin ja
elinkeinoelämään kohdistuvat vaikutukset ovat olleet ennakoimattomia,
nopeita ja merkittäviä. Valtio on myöntänyt ja myöntämässä erilaisia tukia ja avustuksia, joilla pyritään ylläpitämään yritysten toimintakykyä
koronakriisin ajan ja varmistamaan kannattavan yritystoiminnan jatko ja
työpaikkojen säilyminen kriisin loputtua.
Työ- ja elinkeinoministeriö on tiedottanut 31.3.2020, että yksinyrittäjät
voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään
yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.
Valtio ja kunnat tekevät tuen myöntämisestä toimeksiantosopimuksen,
joka perustuu Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä valmistelemaan sopimuspohjaan. Valtio rahoittaa tuen kokonaisuudessaan. Yksinyrittäjille myönnettävissä oleva tukisumma määritellään kuntakohtaisesti sen mukaan, kuinka paljon kunnassa on yksinyrittäjiä. Kunnan käytettävissä oleva rahoitus on laskennallinen osuus valtion myöntämästä
100 miljoonan eurosta.
Haku on avattu 15.4.2020 ja se tehdään Keuken osakaskuntien yhteiseen
tietokantaan. Haun avauduttua on tärkeää, että tuen hakukäsittely ja tukipäätökset saadaan heti käynnistettyä.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan sekä talous- ja viestintäjohtajan kummankin erikseen tekemään sopimukset tuen myöntämisestä hakukriteerit täyttävälle yksinyrittäjälle sekä mahdolliset kielteiset päätökset.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
./..
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Terhi Niinikoski ja Mika Vilén poistuivat esteellisinä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / 611-406-2-60
Khall § 68

HAKIJA:
Kiinteistön omistaja on jättänyt poikkeamislupahakemuksen, joka koskee kiinteistöä 611-406-2-60 Kotojärvenranta 13. Kiinteistö on
rekisteröity vuonna 2018.
RAKENNUSPAIKKA:
Kiinteistö sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä, osoitteessa Kotojärvenranta 13.
Maasto on kaakkoon viettävää moreenirinnettä, jolta on puusto kaadettu
pääosin pois. Parin metrin korkuisia puita kasvaa alueella.
Kiinteistölle on rakennettu huvimaja.
Alueella on kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto.
HAETAAN:
Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa huvimajan rakentamiselle
3-4 neliömetrin verran omistamalleen VL-1-alueelle. Huvimaja on muilta osin AO-alueella.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on vihreällä alueella, joka on virkistysalueen merkintä.
Koko Kotojärvi-golfin alueella ja Kotojärven länsipuolella on tämä merkintä.
Kotojärven oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (v. 2003) ko. alueella
on MU-merkintä, joka tarkoittaa maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueelle ei saa rakentaa. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää rantamaisemien sekä avoimeen tilaan rajoittuvan metsän reunavyöhykkeen vaalimiseen.
Kotojärven kartanon asemakaavassa (v.2004) ko. ylitys on VL-1- alueella, joka on lähivirkistysalue. VL-1-alueen toteuttamisesta ja hoidosta
vastaa maanomistaja tai -haltija.
Vuonna 2011 sai lainvoiman Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaava.
Viimeinen asemakaava tällä alueella sai lainvoiman vuonna 2017. Ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu Kotojärvenranta asemakaavan muutos noudattaa vanhoja loma-alueen kaavarajoja, mutta rakennusoikeutta
lisättiin ja alueelle sallittiin vakituinen asuminen.
./..
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Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä.
PERUSTELUT:
Hankkeesta on 28.9.2016 jätetty toimenpidelupahakemus / ilmoitus,
mutta hakijan mukaan rakennusvalvonnalta ei tullut tietoa, että hakemus
olisi hylätty. Hän sai kuitenkin vuonna 2019 rakennushankkeen jo toteutettuaan uhkasakon Askolan rakennusvalvonnasta huvimajan siirtämiseksi AO-alueelle.
Sitä, että rakennus on jo toteutettu asemakaavan vastaisesti, ei voida
pitää erityisenä perusteena poikkeamisluvan hyväksymiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei kuitenkaan muodosta tässä tapauksessa
ennakkotapausta vastaisessa rakentamisessa, koska menettely on ollut
kaikkiaan poikkeuksellinen. Muutaman neliömetrin ylitys on lisäksi kokonaisuuden kannalta melko vähäinen. Ylempää järvelle muilta rakennuspaikoilta katsottuna huvimaja jää järvimaiseman alapuolelle, joten
huvimajasta nykyisellä paikallaan ei ole haittaa näkymille ylemmillä
tonteilla.
EHDOT:
Huvimajan puupinnat käsitellään maastoon sopivalla värillä.
Esityslistan oheismateriaalina on tiedoksi ote osoitekartasta ja maakuntakaavasta ja valokuvia rakennuspaikalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä edellä
esittelytekstissä kuvatuin perusteluin.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-401-1-173
Khall § 69

HAKIJA:
Kiinteistön omistaja on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen,
joka koskee 0,5342 hehtaarin suuruista tilaa.
RAKENNUSPAIKKA:
Kyseinen kiinteistö, 611-401-1-173 SARKALA, sijaitsee Pornaisten
pohjoisosassa Halkian kylässä, osoitteessa Hakalantie 85.
Alue on vanhaa maa- ja metsätalousaluetta. Rakennuspaikka on vanhaa
peltoa.
Muutaman sadan metrin etäisyydellä rakennuspaikasta on kymmenisen
omakotitaloa ja maatilaa. Alueelle on muodostunut vuosien mittaan eriikäistä rakennuskantaa.
Rakennuspaikan etäisyys päiväkotiin on 2 kilometriä, alakouluun alle 3
kilometriä, yläkouluun ja kauppaan sekä kuntakeskuksen palveluihin 8
kilometriä. Rakennuspaikalta on myös turvallinen kevyen liikenteen
väylä alakouluun.
Alueella on alueellinen vesi- ja viemäriverkosto.
HAETAAN:
Kiinteistön omistaja hakee suunnittelutarveratkaisua yksikerroksisen
omakotitalon ja autotalli-varaston rakentamiseen.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella, jolla ei
ole mitään erityisiä aluevarauksia.
Oikeusvaikutteisessa Pornaisten Pohjoisten kylien osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu MT-alueelle, joka on maatalousaluetta. Alue on
tarkoitettu maataloutta palvelevia rakennuksia varten. Muu rakentaminen sallitaan, mikäli alueelle osoitettua mitoituksen mukaista uutta rakennuspaikkaa ei voida tarkoituksenmukaisella tavalla käyttää maanomistajan muilla alueilla.
Rakennuspaikan koon tulee olla 1 hehtaari. Mikäli rakennuspaikka on
liitetty alueelliseen vesi- ja viemärijärjestelmään, rakennuspaikan vähimmäiskoko on 0,5 hehtaaria.
Aluearkkitehti puoltaa myönteistä suunnittelutarveratkaisua.
PERUSTELUT:
Alueelle on muodostunut maatilojen lisäksi historian kuluessa pysyvää
asutusta. Uusi rakennuspaikka täydentää vanhaa kylärakennetta.
Kyseiselle kiinteistölle on siirretty emätilalta osayleiskaavan mitoituksen
mukainen uusi rakennuspaikka. Kiinteistö on v. 2018 muodostettu lahjakirjalla emätilan omistajan toisesta tilasta.
./..
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Kyseessä on saman maanomistajan ja lahjansaajan kahdesta toisiaan
täydentävästä luovutuksesta. Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen ei
muuta osayleiskaavan kokonaismitoitusta eikä vaaranna maanomistajien
tasapuolista kohtelua. Hakemuksen kohteena oleva tila sijaitsee alueella,
jonka kehittäminen on Parkkojan koulun läheisyydestä johtuen perusteltua. Rakennuspaikka on alueellisen vesi- ja viemärijärjestelmän piirissä.
EHDOT:
Rakennukset tulee suunnitella rakennusvalvonnan ja aluearkkitehdin
kanssa yhteistyössä siten, että ne sopeutuvat ympäristöönsä massoiltaan,
muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väriltään.
Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan kunnan viranomaisten
määräyksiä.
Esityslistan oheismateriaalina on tiedoksi ote osoitekartasta, maakuntakaavasta ja osayleiskaavasta sekä valokuvia rakennuspaikasta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua edellä
esittelytekstissä esitetyin perusteluin.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus edellyttää lisäksi, että kiinteistö liitetään vesi- ja viemäriverkostoon.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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PORNAISTEN KUNNAN LAUSUNTO NCC INDUSTRY OY:N MAANKAATOPAIKAN JA
KIERRÄTYSTERMINAALIN YMPÄRISTÖLUVASTA JA TOIMINNAN ALOITTAMISLUVASTA
Khall § 70

NCC Industry Oy hakee ympäristölupaa ylijäämämaiden loppusijoittamiselle sekä ylijäämämaiden ja rakennusjätteiden jätteenkäsittely- sekä
kierrätysterminaalitoiminnoille Pornaisten Lahan kylässä sijaitsevalle
maa-aineksenottoalueelle. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten
arviointi vuonna 2018, ja siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu
päätelmä.
Hankealue sijaitsee runsaan 4 km etäisyydellä Pornaisen kunnan keskustasta länteen. Järvenpään kaupungin keskusta-alue sijoittuu noin 10 km
etäisyydelle hankealueen länsipuolelle linnuntietä mitattuna ja Sipoon
keskusta runsaan 10 km etäisyydelle hankealueesta etelään. Lupahakemuksen kohteena oleva alue sijaitsee Pornaisen kunnassa Lahan kylässä
kiinteistöillä Laitala (611-405-1-40), Kivimäki (611-405-1-37), Nurmimaa (611-405-1-188), Heimola (611-405-1-43), Hirvikallio (611-40311- 4), Lampela (611-403-11-3) sekä Metsähovi (611-405-1-55). Alueella on osittain harjoitettu kiviaineksen louhintaa jo vuodesta 2005 alkaen
ja toiminta jatkuu alueella edelleen.
Ympäristövaikutusten arviointi on tehty kolmesta eri vaihtoehdosta, joista tässä hakemuksessa haetaan laajimman vaihtoehdon 2 mukaista toteutusta rajattuna kutenkin siten, että alueelle ei oteta vastaan sulfidisavea.
Maankaatopaikka ja ylijäämämaiden sekä rakennusjätteiden käsittely- ja
kierrätystoiminnot sijoittuvat jo lähes louhitulle kiviainestenottoalueelle.
Myöhemmin maakaatopaikkatoimintaa on tarkoitus laajentaa pohjoiseen päin uudelle maa-ainesten ottoalueelle, kun alueen ottotoiminta on
päättymässä.
Alueelle esitetään vastaanotettavaksi pilaantumattomia,
haitta-ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemmat
ohjearvot alittavia ylijäämämaita, jotka koostuvat louheesta ja erilaisista
kitkamaista (hiekka, sora, moreeni, savi, siltti, lieju, turve). Vuosittain
alueelle esitetään vastaanotettavaksi ja hyödynnettäväksi pilaantumattomia maa-aineksia keskimäärin 500 000 t, mutta kuitenkin enintään
1 000 000 t. Kokonaisuudessaan alueelle voidaan läjittää pilaantumattomia maa-aineksia noin 7,45 milj. m3.
./..
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Hakemuksessa kuvataan, että vastaanotettavien maa-ainesten alkuperä ja
laatu on tunnettu, sillä toimituksista on sovittava etukäteen. Vastaanotto
tapahtuu valvotusti. Maa-ainesten laatua tutkitaan myös omavalvontana
aina alkavista työmaista sekä lisäksi pistokokeina kenttänäytteenottomenetelmin. Alueelle vastaanotetaan vain sellaista betoni- ja tiilijätettä, joka täyttää valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaiset ympäristökelpoisuuskriteerit. Betoni- ja tiilijäte sekä louhe varastoidaan näille erikseen varatuilla paikoilla toiminta-alueella. Betoni- ja tiilijäte sekä louhe
murskataan jätejakeittain erikseen siirrettävällä murskaimella, kun materiaalien varastokapasiteetti on riittävän suuri käsittelyn kannalta. Valmistetusta betoni- ja tiilimurskeesta tehdään VNa 843/2017 mukaiset liukoisuustestit ennen hyötykäyttöön luovuttamista. Betoni- ja tiilijätettä vastaanotetaan sekä murskataan enintään 200 000 t vuodessa ja louhetta
enintään 200 000 t.
Alueelle esitetään vastaanotettavaksi myös puujätettä ja metsätähteitä
niille erikseen varatulla paikalla. Kun puupohjaista jätettä on kertynyt
riittävästi käsittelyn kannalta, murskataan tai haketetaan ne siirrettävillä
laitteistoilla. Haketettu ja murskattu materiaali toimitetaan voimalaitoksiin hyödynnettäväksi. Puujätteitä ja metsätähteitä otetaan vastaan sekä
murskataan enintään 50 000 t vuodessa.
Ylijäämämaita, louhetta sekä puu- ja rakennusjätettä on tarkoitus vastaanottaa arkisin ja viikonloppuisin ympäri vuoden klo 6-22 välisenä aikana. Rakennusjätteen, louheen sekä puujätteen ja metsätähteiden käsittely tapahtuisi arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-22 välisenä aikana
ympäri vuoden.
Vireillä olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa 2050, joka oli nähtävillä syksyllä 2019 ja viimeistellään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi
keväällä 2020, lupahakemuksen kohteena oleva alue on osoitettu kaavavarausmerkinnällä maa-aineshuollon kehittämisalueeksi. Merkinnällä
osoitetaan alueita maa-aineshuoltoa ja sitä tukevia toimintoja varten.
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa tarkempien selvitysten perusteella maa-ainesten ottoa, käsittelyä ja varastointia, puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoittamista sekä kiertotalouteen liittyvää toimintaa.
Aluehallintovirasto on pyytänyt Pornaisten kunnan lausuntoa hakemuksesta 20.4.2020 mennessä. Muita lausunnonantajia ovat mm. kunnan terveydensuojeluviranomainen ja ympäristönsuojeluviranomainen.
./..
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Pornaisten maankaatopaikan yleissuunnitelma ja hakemusasiakirja
lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa. Hakemusasiakirja ja kaikki sen
liitteet löytyvät sähköisessä muodossa osoitteesta
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus päättää antaa ympäristölupahakemuksesta ja
toiminnan aloittamislupahakemuksesta seuraavan lausunnon:
Pornaisten kunta katsoo, että kiviainesten oton ja maankaatopaikkatoiminnan yhdistäminen ja keskittäminen tietyille siihen soveltuville alueille on perusteltua.
Kunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että lupahakemuksessa esitetyt toiminta-ajat poikkeavat alueelle jo aiemmin myönnetyistä ympäristöluvista.
Tällä hetkellä alueella lainvoimaisella ympäristöluvalla (Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta 17.3.2016 § 19) voidaan kuormaamista ja
kuljetuksia tehdä satunnaisesti lauantaisin 7.00 – 18.00 välisenä aikana.
Murskausta ei saa tehdä perjantaisin 18.00 jälkeen eikä murskausta saa
tehdä lainkaan 1.6. – 31.8. välisenä aikana.
Jo myönnetyssä mutta ei lainvoimaisessa ympäristöluvassa (Askolan
rakennus- ja ympäristölautakunta 10.10.2019 § 92) louhintaa, rikotusta,
räjäytystyötä ja murskausta ei saa tehdä 15.6. – 14.8. välisenä aikana.
Murskausta ei saa tehdä perjantaisin 18.00 jälkeen.
Alueelle mahdollisesti myönnettävässä maankaatopaikan ja kierrätysterminaalin ympäristöluvassa ei tule sallia murskausta ja muuta merkittävästi melua aiheuttava toimintaa poikkeavin aikarajoin alueelle aiemmin myönnettyihin ympäristölupiin verrattuna.
Pornaisten kunta katsoo, ettei haetulle toiminnalle tule myöntää aloittamislupaa koko laajuudessaan, sillä pohjoisen alueen (Hongankallio) ympäristö- ja maa-aineslupapäätös kalliokiviainesten otolle ja murskaukselle sekä maa-ainesten hyödyntämiselle (Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta 10.10.2019 § 92) ei ole lainvoimainen eikä kyseiselle toiminnalle ole myönnetty aloittamislupaa.
./..
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Toiminnan aloittamisluvan myöntäminen maankaatopaikkatoimintaan
ainakin eteläisen alueen meluvallin rakentamiseksi olisi kuitenkin perusteltua lainvoimaisen ympäristöluvan (Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta 17.3.2016 § 19) melu- ja pölyhaittojen vähentämiseksi.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, että toimintaa ei tule sallia lauantaisin edes
satunnaisesti.
Kunnanhallitus edellyttää, että Ukonojantie tulee päällystää ylläpitäjän
toimesta ottoalueen tienristeykseen saakka.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 71

Kokouspäivämäärä

sivu

20.4.2020

122

KARTANORINTEEN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 216 SIJAITSEVAN TILAN TAMMIMETSÄ MYYNTIÄ KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall § 71, liite 12

Pornaisten kunta on 15.4.2020 päivätyllä kauppakirjalla myynyt Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan 1771 m2:n suuruisen tilan
Tammimetsä RN:o 49:14 (611-406-49-14).
Kaupan kohteena oleva tila on asemakaavan mukaista erillispientalojen
korttelialuetta (AO). Tila muodostaa karttaliitteen mukaisen, Kartanorinteen asemaavan korttelissa 216 sijaitsevan tontin nro 3. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus on e=0,18. Rakennuspaikalle saa
rakentaa yhden asunnon.
Kauppahinta on 53 130 €, muut ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kauppakirjasta.
Hallintosäännön 21 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus ratkaisee
asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston
antamia hintoja ja yleisperusteita.
Kopio kauppakirjasta on esityslistan liitteenä nro 12.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy 15.4.2020 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen
nro 12 mukaisena.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 72

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 31.3.2020.



Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 8.4.2020
UUDELY/3601/2019: Joukkoliikenteen valtionavustuksen
maksaminen.



Päätöksiä ajalta 7. – 20.4.2020:
Teknisen johtajan päätökset.



Kansaneläkelaitoksen päätös 15.4.2020 koskien työterveyshuollon
kustannusten korvaamista tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
Merkittiin Tea Niemisen esittämä Keskustan valtuustoryhmän kannanotto Keusotessa toimimisesta.
Keskusteltiin Halkian kentän tilanteesta.
Kunnanjohtaja kertoi koronapandemiaan liittyvistä toimenpiteistä.
______________________
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MUUT ASIAT
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Muita asioita ei ollut.
_________________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
68, 69, 70, 72, 73

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
66, 67, 71

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten kunnanhallitus
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
66, 67, 71

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinatuomioistuin
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
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.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

