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Sivu

303
KOKOUSAIKA

Maanantai 19.10.2020 klo 18.00 – 19.20

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija
Laukka Jorma
Niinikoski Terhi
Nyrhivaara Henna, teamsin välityksellä
Palviainen Erja
Vilén Mika, poissa
de Jong Peter, Mika Vilénin varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Nieminen Tea
Kyllönen Petra, poissa
Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Samola Riitta

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
talous- ja viestintäjohtaja, asiantuntijana
§:t 183, 184

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

183 – 194

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 22.10.2020.

(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

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Marttila

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

Pornainen 22.10.2020
Allekirjoitukset

Aija Franti
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Jorma Laukka

Aika ja paikka

Pornainen 28.10.2020
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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§ 183

Kokouspäivämäärä
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YKSINYRITTÄJÄTUEN TILANNEKATSAUS JA TALOUSARVIOMUUTOS
Khall § 183

Yksinyrittäjien mahdollisuus hakea koronatukea kunnalta päättyi
30.9.2020. Yksinyrittäjätuen hakemuksia saapui kaikkineen Pornaisten
kunnan käsiteltäväksi 63 kpl.
Tukea myönnettiin yhteensä 51 yrittäjälle yhteensä 102 000 euroa. Kielteisiä päätöksiä tehtiin 7 kappaletta. Viisi hakemusta ohjattiin yrityksen
kotikunnan mukaan toisen kunnan käsiteltäväksi.
Yksinyrittäjätukea jäi vielä jakamatta 188 000 euroa, jonka palautuksesta Työ- ja elinkeinoministeriö antaa ohjeet myöhemmin.
Yksinyrittäjätuelle avattiin oma kustannuspaikka käyttötalouteen. Tuen
käsittelystä on annettu erilliset kirjanpito-ohjeet, joiden mukaan tuki
kirjataan tasetilin ”toimeksiantojen pääomat” kautta. Kirjanpitokäsittelyn
muutos vaatii erillisen muutoksen talousarvioon.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi yksinyrittäjätuen tilannekatsauksen.
Kirjanpitokäsittely muutetaan ohjeiden mukaiseksi käsiteltäväksi tasetilien kautta.
Kunnanhallitus päättää esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavan talousarviomuutoksen:

Yksinyrittäjätuki TA2020
Tuet ja avustukset valtiolta
90.000
Avustukset yhteisöille
-90.000

Muutos
-90.000
+90.000

MTA
0
0

KP.tili
1290.3301
1290.5860

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2020 TALOUSARVION
MAKSUOSUUDET, KANNANOTTO JA TALOUSARVION MUUTTAMINEN
Khall § 184, liite 39

Kuntayhtymän tilinpäätösennusteen mukaan oma toiminta on ylittymässä yhteensä 22,8 Me, josta koronakustannusten osuus on n. 18,2 Me sekä
kuntayhtymän aikaisempien vuosien alijäämän kattamisen osuus n. 0,1
Me. Koronaennuste on tehty maltillisen tautitilanteen mukaan. Mikäli
loppuvuoden tautitilanne pahenee, koronakustannukset tulevat olemaan
ennakoitua suuremmat.
Erikoissairaanhoidon maksuosuus on HUS:lta saadun ennusten mukaan
ylittymässä 5,6 Me. Tämän lisäksi HUS:n alijäämän kattaminen aiheuttaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kunnille n. 5,8 Me lisämäärärahatarpeen, mutta tämän osalta ei esitetä talousarvion muuttamista tässä
vaiheessa, koska luvut ja alijäämän käsittely täsmentyvät vielä loppuvuoden aikana HUS:n päätöksenteossa.
Kuntakohtainen maksuosuuksien muutostarve on esitetty liitteessä 1.
Kuntayhtymän yhtymähallitus käsittelee talousarviomuutosta kokouksessaan 20.10.2020 ja asia on tarkoitus viedä yhtymävaltuustoon
29.10.2020. Tarvittaessa joulukuun valtuuston päätettäväksi viedään
toinen talousarviomuutos koronakustannusten ja HUS:n ennusteen täsmennyttyä. Keusote pyytää kunnilta kannanottoa liitteessä oleviin maksuosuuksiin.
Keusoten oman toiminnan menojen kasvuvauhti on ollut Pornaisten
osalta merkittävä. Vuonna 2019 oman toiminnan menot kasvoivat 26 %
vuoden 2018 perusterveydenhuollon menoihin verrattuna. Nyt esitetyn
tilinpäätösennusteen mukaan Keusoten oman toiminnan menot kasvavat
716 t€ eli jopa 10 prosenttia verrattuna vuoden 2019 toteutumaan. Koronasta aiheutuvat kustannukset Pornaisten kunnan osalta selittävät vain
osan kasvusta. Kunnan kantokyky ei riitä näin merkittävään sotemenojen
kasvuun.
Maksuosuus yhteensä (1000 euroa)
Oma toiminta
Kasvu% ed. vuoteen
Kasvu euroissa
ESH
Kasvu% ed. vuoteen
Kasvu euroissa
Yhteensä
Kasvu% ed. vuoteen
Kasvu euroissa

TP 2018
5 801

5 315

11 116

TOT 2019
7 335
26 %
1 534
5 147
-3 %
168
12 482
12 %
1 366

TPE2020
TA 2020
8 051
7351
0,2 %
10 %
16
716
5 186
5 096
1%
-1 %
39
51
12 537
13 147
0,4 %
5%
55
665

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnanhallitus

§ 184

Khall § 184

./..
Pornaisten kunnan erikoissairaanhoidon maksuosuuksissa on sen sijaan
ollut laskua. Tilinpäätösennusteessa ei ole huomioitu HUS:in mahdollisen alijäämän kattamista, joka alustavien laskelmien osalta olisi 133 000
euroa Pornaisten kunnan osalta. Tämän osalta maksuosuuden tarkistus
tehdään myöhemmin, kun arvio täsmentyy.
Maksuosuustaulukko on esityslistan liitteenä nro 39, kuntayhtymän kirje
lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kannanottonaan, että tämän vuoden talousarvioylityksistä tulee tehdä suorite- ja europerusteiset selvitykset. Ilman selkeitä perusteita ja selvityksiä tällaista menojen kasvua ei voida hyväksyä
nyt eikä jatkossa. Lisäksi Keusoten on edelleen pureuduttava kustannusten nousuun ja siihen, mitä toimenpiteitä kustannusnousun katkaisemiseksi on tehtävissä.
Kunnanhallitus toteaa, että tuottavuustoimenpiteet eivät näytä vaikuttavan Pornaisten kunnan kustannuksiin ja edellyttää, että tuottavuusohjelman toimenpiteitä käydään myös kuntakohtaisesti läpi niin, että tuottavuustoimenpiteillä on vaikutusta kaikkien kuntien maksuosuuksiin.
Kunnanhallitus toteaa, että lisämäärärahan myöntämistä koskeva asia
käsitellään osavuosikatsauksen yhteydessä.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja talous- ja viestintäjohtaja Riitta
Samola 040 174 5055 ja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo 040 174
5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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22.6.2020
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5

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUS / VASTINEET
ESITETYISTÄ HAVAINNOISTA
Tarkltk § 8

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida,
ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella
ja tarkoituksenmukaisella tavalla, sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää
- hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2019
- lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
- esittää kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa kunnanhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa
esittämien suositusten ja havaintojen osalta sekä ilmoittaa niistä kunnanvaltuusotolle ja tarkastuslautakunnalle marraskuun loppuun mennessä.
Tarkastuslautakunnan päätös:
Ehdotuksen mukaisesti.
__________________________

Kvalt § 29, liite 9

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 on liitteenä nro
9.
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2019 tietoonsa saatetuksi ja päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä kuluvan
vuoden marraskuun loppuun mennessä kunnanvaltuuston kokouksessa ja
toimittaa ne tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle.
_________________________
./..
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./..
12.5.2020 päivätyssä arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esittää,
että kunnanhallitus selvittää,
-

miten kunnan asukasluku saadaan kasvu-uralle tai varmistetaan vähintään nykyisen tason säilyttäminen
miten varmistetaan, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kustannukset pysyvät Pornaisten osalta talousarvion mukaisina
miten varmistetaan talousarviotavoitteiden mukainen tonttien myynti
työtyytyväisyyskyselyn tekemistä

Kopio arviointikertomuksesta lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus antaa seuraavan selvityksen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi:
-

kunnan asukasluvun kasvuun pyritään kaavoittamalla ja ottamalla
käyttöön uusia asuinalueita, sekä markkinoimalla niitä aktiivisesti

-

kunnan väkiluku on v. 2020 jo kääntynyt vähäiseen kasvuun

-

sote-kustannusten kasvu on tällä hetkellä suurin huolenaiheemme ja
vaikka talouden seurantajärjestelmät ovat kehittyneet, kustannusten
kasvuun puuttuminen on osoittautunut vähintäänkin haasteelliseksi

-

työtyytyväisyyskysely toteutetaan tämän syksyn aikana

Selvitys toimitetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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HENKILÖN VALITSEMINEN KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUKSI MIEHEKSI
RAIMO JOKISEN TILALLE
Khall § 186

Kunnanvaltuusto valitsi kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi Matti
Leivojan 28.9.2020 pitämässään kokouksessa.
Uskotun miehen kelpoisuutta koskevat samat säännöt kuin käräjäoikeuden lautamiehiä. Uskotuksi mieheksi ei voida valita 65 vuotta täyttänyttä
henkilöä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee henkilön kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
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PORNAISTEN PORTTI, ASEMAKAAVAN MUUTOSTA JA LAAJENNUSTA KOSKEVAN
LUONNOKSEN JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE
ASETTAMINEN
Khall § 93, liite 17

Kunnanvaltuusto hyväksyi Pornaisten Portin asemakaavan 10.12.2007 ja
kaava sai lainvoiman 15.1.2008. Myöhemmin kunta on ostanut kaavan
lähialueelta lisämaata, joka on nyt kaavan laadinnan ja laajennustarkastelun kohteena.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet osoittaa
alueen itäreunaan lisää yritystontteja.
Pornaisten Portin voimassa olevan asemakaavan on laatinut DI Pertti
Hartikainen Karttaako Oy:stä. Hän on selvittänyt asemakaavan laadintaa
varten kaavan lähtökohtia ja laatinut tähän liittyen kaksi viitesuunnitelmaa laajennusalueesta. Lähtökohtatarkastelu ja viitesuunnitelmat lähetetään kunnanhallitukselle tiedoksi ilman liitenumeroa.
Lähtökohtatarkasteluun perustuen on tarkoituksenmukaista jakaa suunnittelualue kahteen osaan, ensivaiheessa kaavoitettavaan alueeseen ja
tarkastelualueeseen. Menettelyä esitetään noudatettavaksi, jotta tarkastelualuetta koskevat kysymykset eivät viivästyttäisi kaavan laadintaa
muulla alueella. Tarkastelualueella on korkeuseroista johtuen tarpeen
selvittää kallioisen mäen madaltamista. Madaltaminen saattaa osoittautua tarpeelliseksi riittävän loivan pääsytieyhteyden ja riittävän laajan, tasaisen tonttimaan aikaansaamisen kannalta. Tarkastelualueen osalta arvioidaan myös alueen toteuttamismahdollisuutta ilman merkittävää alueen tasaamista ja asemakaavan toteuttamismahdollisuutta ilman läpiajotietä jo toteutetulta alueelta uudelle alueelle.
Kaavan laatijaksi on valittu DI Pertti Hartikainen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ja asetetaan nähtäville kaavatyön käynnistyttyä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asetetaan nähtäville kunnanvirastoon ja kunnan kotisivuille internettiin
30 päivän ajaksi. Suunnitelma on nähtävänä myös tämän jälkeen koko
kaavoitustyön ajan ja sitä korjataan tarpeen mukaan (MRL 62 §, MRA
30 §).
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää laittaa Pornaisten Portin laajennusalueen asemakaavan laajentamisen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti
Hartikaisen Karttaako Oy:stä.
./..
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./..
Samalla kunnanhallitus hyväksyy, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014 ja aluearkkitehti Pertti Österman puh. 040 548 9936.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 187, liite 40 a,b

Pornaisten Portin laajennusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) oli nähtävillä 27.5–29.6.2020 välisenä aikana. Suunnitelmasta ei
jätetty mielipiteitä.
Alueen asemakaavan muutos- ja laajennusalueen luonnos on nyt valmistunut nähtäville asetettavaksi.
Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään ilmakuvalle aseteltu havainnekuva. Täydennetty OAS on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille
16.10.2020.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä nro 40 a olevan ja 12.10.2020
päivätyn asemakaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30
päivän ajaksi kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille. Liitteenä nro 40 b oleva OAS asetetaan samassa yhteydessä nähtäville.
Osallisilta viranomaisilta ja kunnan oman organisaation asiantuntijoilta
pyydetään lausunto asemakaavaluonnoksesta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KOSKITIEN SUVANTO, ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVAN LUONNOKSEN JA
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN
Khall § 188, liite 41, 42

Koskitien Suvannon alueen asemakaavan muutosta koskeva luonnos ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat valmistuneet nähtäville
asetettavaksi.
Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään ilmakuvalle aseteltu havainnekuva asemakaava-alueesta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä nro 41 olevan 5.10.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen sekä liitteenä nro 42 olevan kaavahanketta
koskevan OAS:n MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi
kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille.
Osallisilta viranomaisilta ja kunnan oman organisaation asiantuntijoilta
pyydetään lausunto asemakaavaluonnoksesta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TIENPIDON JA
LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA (TLS) VUOSILLE 2021 – 2024
Khall § 189

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja
liikenteen suunnitelma (TLS) vuosille 2021–2024 valmistui kesäkuussa.
Suunnitelma on laadittu vain sähköisessä muodossa ja se on luettavissa
kokonaisuudessaan internetosoitteessa www.tienpidonsuunnitelma.fi. Sivuston löytää myös ELY-keskuksen internetsivujen kautta: www.elykeskus.fi/web/ely/liikenne. Suunnitelma päivitetään vuosittain.
Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma kattaa
toimialueen kolme maakuntaa (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme).
Suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot sekä painopisteet ja siinä on esitetty toimenpiteet, jotka tiedossa
oleva tienpidon rahoitus mahdollistaa. Suunnitelmassa ei esitetä isompia
useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, joiden toteutus vaatii
käytännössä eduskunnan myöntämää erillisrahoitusta.
Mahdolliset lausunnot ja kommentit suunnitelmasta on pyydetty toimittamaan 31.10.2020 mennessä Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon
sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi, jolloin ne voidaan ottaa huomioon laadittaessa seuraavia suunnitelmia.
Suunnitelmassa on esitetty vuosia 2021–2024 koskevat kiireellisimmät
hanketarpeet. Näistä yksi on Pornaisten kunnan alueella oleva kevyen liikenteen väylähanke Mt 1494 välille Porvoontie-Vähä-Laukkoskentie.
Sama hanke on esitetty Helsingin seudun MAL-suunnitelmassa seudullisena kustannustehokkaana hankkeena.
MAL-sopimuksen mukaan valtio käyttää näihin seudullisesti kustannustehokkaisiin liikennejärjestelmän parantamishankkeisiin (ns. kuhahankkeet) kaudella 2020 – 2023 yhteensä 15 miljoonaa euroa ja se käytetään ensisijaisesti Kuuma-seudulla. Rahoituksen ehtona on, että kunnat
käyttävät hankkeisiin vastaavan summan kuin valtio. HSL, kunnat, Väylävirasto ja Uudenmaan ELY-keskus valmistelevat hankkeiden tarkemman toteuttamisohjelman, josta sovitaan HLJ-toimikunnassa.
Pornaisten hanke sijoittuu MAL-suunnitelman kävelyä ja pyöräilyä koskevassa hankeohjelmassa kohteeksi nro 5.
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta (TLS) vuosille
2021–2024 seuraavan lausunnon:
Suunnitelmassa Pornaisten kunnan alueelle sijoittuva kevyen liikenteen
väylähanke Mt 1494 välille Porvoontie-Vähä-Laukkoskentie on erittäin
tärkeä ja se on suunnitelmien osalta valmis toteutettavaksi. Tämän yhteyden toteuttaminen mahdollisimman nopealla aikataululla on välttämätöntä. Pornaisten kunta on varautunut hankkeen toteutukseen omalla rahoitusosuudellaan.
Tämän pykälän 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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ASIA EI OLE NÄHTÄVILLÄ

./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 190

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

19.10.2020

316

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 191

Kokouspäivämäärä

sivu

19.10.2020

317

PORNAISTEN YMPÄRISTÖOHJELMAN 2020 UUDISTUSTYÖN KÄYNNISTÄMINEN
Khall § 191

Pornaisten ympäristöohjelma on hyväksytty vuonna 2010. Ohjelma laadittiin ammattikorkeakoulu Laureassa Heli Sirénin opinnäytetyönä. Projektin toteutusta ohjasi sitä varten perustettu ryhmä, johon kuului yhdeksän kunnan eri hallintoalueiden viran- ja toimenhaltijaa.
Ohjelman tarkoituksena oli päivittää Pornaisten kunnan paikallisagenda
ympäristöohjelmaksi. Paikallisagenda oli valmistunut 2001, joten sen sisältöön kaivattiin päivitystä. Tavoitteena oli tarkistaa, mitkä paikallisagendaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet oli jo toteutettu ja asettaa uusia tavoitteita sekä niihin sopivia toimenpiteitä.
Lisäksi ympäristöohjelmaan koottiin Pornaisten erityiset ympäristönäkökohdat sekä tietoa Pornaisten kunnan ympäristön tilasta. Uudet tavoitteet
ja toimenpiteet tehtiin tekijän selvitystyön, haastattelujen sekä ohjausryhmän mielipiteiden perusteella. Ohjelmaan kirjattiin myös uusiin tavoitteisiin sopivia seurantaindikaattoreita.
Ympäristöohjelma oli tarkoitus tarkistaa ja tarvittaessa päivittää neljän
vuoden välein kunnanvaltuustossa. Vaikka moni ohjelmaan kirjattu toimenpide onkin toteutunut, seurantaa ei ole tehty riittävän systemaattisella
tavalla.
Pornaisten Vihreiden valtuustoryhmä on 29.10.2018 tehnyt aloitteen kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista Pornaisissa. Aloitteen keskeisiä teemoja ovat:
 ilmastovaikutusten selvittäminen ja niistä informoiminen, kytkennät
talousarvioon ja muuhun suunnitteluun
 tavoitteena kokonaiskuva kestävän kehityksen tavoitteita tukevista ja
niitä rapauttavista toimenpiteistä
 verkostoituminen, kunta mukaan HINKU-hankkeeseen (sitoutuu tavoittelemaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden
2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä)
 lähikuntien ratkaisujen käyttäminen esimerkkeinä (kasvisruokakokeilut kouluissa muovipussittomuustavoite yms.)
Pornaisten sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä viittaa 29.10.2018 tekemässään valtuustoaloitteessa voimassa olevaan ja osittain vanhentuneeseen ympäristöohjelmaan ja esittää päivitystyön pikaista käynnistämistä seuraavin teemoin:
 tuoreimmat selvitykset ympäristön ja ilmaston muutosvaikutuksista ja
näkemyksistä projisoituna myös Pornaisten kunnan tasolle
 kunnassa toimivien yrittäjien ja elinkeinonharjoittajien näkemykset
mukaan ohjelmaan
./..
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Ympäristöohjelman laatimiseen on viitattu myös seuraavien kuntalaisaloitteiden vastineissa:
Pornaisten vesistöt virkistyskäyttöön – kuntalaisaloite 5.12.2018 esittää
useita toimenpiteitä vesien laadun, kalastusmahdollisuuksien ja muun
virkistyskäytön parantamiseksi.
Ympäristökierroksen järjestäminen ja ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen – kuntalaisaloite 13.8.2020.
Pornaisten kunta on mukana KUUMA-seudun yhteisessä ilmastotyössä.
Seudun yhteinen ilmastoryhmä on edistänyt vihreitä arvoja ja toimia ilmaston hyväksi. Sen vastuulla on ollut ilmasto-ohjelman valmistelu, sen
toteutumisen edistäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Ilmastoryhmän valmistelema uusi KUUMA-seudun ilmasto-ohjelma hyväksyttiin
KUUMA-johtokunnassa 10.6.2020.
Tietoja Pornaisten kasvihuonepäästöistä ja niiden kehityksestä vuosilta
2007-2019 on selvitetty KUUMA-kuntien yhteistyönä. Päästöt näyttäisivät olevan varsin maltilliset moneen muuhun kuntaan verrattuna.
Uudenmaan maakunta tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Uudenmaan liitto laatii parhaillaan yhdessä kuntien kanssa Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekarttaa, jossa määritellään konkreettisen askelmerkit tavoitteen saavuttamiseksi.
Pornaisten ympäristöohjelmaa uudistettaessa lähtökohtana ovat aikaisempi ympäristöohjelma, kuntastrategia sekä jätetyt valtuusto- ja kuntalaisaloitteet. Lisäksi työn yhteydessä ovat käytettävissä kaikki kunnan
muut suunnitelmat ja selvitykset.
Tarkoituksena on, että ohjelmatyö etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti:
1) Tilannekuvan määrittely
- ympäristön tila ja suurimmat haasteet
- Pornaisten tilannekuva projisoituna seudun ja maakunnan asettamista
tavoitteista ja valinnoista
2)
-

Ohjelmatyön painopisteiden määrittely
johdetaan kunnan tilannekuvasta
tehdään tarvittavat valinnat
painopisteet, joihin kunta voi omalla toiminnallaan tai toimillaan vaikuttaa
./..
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3) Painopisteitä koskevien tavoitteiden määrittely
4) Tavoitteiden toteutusta koskevat toimenpiteet, niiden toteuttajat ja
ajoitus
5) Ympäristöohjelmaa koskevan raportin tuottaminen ja siitä tiedottaminen
Kaikkiin edellä mainittuihin suunnittelutyön vaiheisiin tarvitaan sellaista
asiantuntijapanosta, jota Pornaisten kunnasta ei kaikilta osin löydy. Tarkoitus on, että pääosa aineiston kokoamisesta ja hankkeen toteutuksesta
kilpailutetaan konsulttityönä.
Toteutuksessa huomioidaan, että Korona-viruksesta huolimatta tarjotaan
päättäjien ja asiantuntijoiden lisäksi myös kunnan asukkaille eri työvaiheissa mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ohjelman sisältöön.
Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään Pornaisten ympäristöohjelma
(2010), KUUMA-seudun ilmasto-ohjelma (2020), Pornaisten kunnan
kasvihuonepäästöjä koskeva seurantaraportti (2007-2019) sekä Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten ympäristöohjelman tarkistustyö
käynnistetään edellä esittelytekstissä mainitulla tavalla siten, että ohjelman valmistelu käynnistyy mahdollisimman pian konsultin kilpailutuksella ja valinnalla. Varsinainen valmistelutyö ajoittuu vuoden loppuun ja
pääosin vuoden 2021 kevääseen.
Hankkeen ohjausryhmänä toimii kunnan johtoryhmä.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 192

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Oikeusministeriön kirje 1.10.2020 VN/20585/2020: Vuoden 2021
kuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, koronatilanteen vaikutus, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalikoulutus ym.



Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuuston pöytäkirja 22.9.2020.



Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 6.10.2020.



Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
24.9.2020 § 54: Pornainen, suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä
611-406-24-79.



Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
24.9.2020 § 55: Pornainen, suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä
611-406-13-94.



Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
24.9.2020 § 56: Pornainen, suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä
611-406-13-94.



Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
24.9.2020 § 57: Pornainen, suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä
611-406-20-16.



Päätöksiä ajalta 6. – 19.10.2020:
Hallintojohtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
______________________
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Muita asioita ei ollut.
_________________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
183 – 189, 191 - 193

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
190

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
190

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

