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KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija, poissa
Liu Päivi
puheenjohtaja §:n 89 aikana
Niinikoski Terhi
Pajunen Juha
Vilén Mika
Villanen Riitta
Olander Tero, Aija Frantin varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Putus Jaana
Kyllönen Petra, poissa
Marttila Seija
Vihertie Hille

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
hallintojohtaja, esittelijä
talous- ja viestintäsuunnittelija,
pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

84 – 93

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 26.4.2018.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Villanen ja Mika Vilén.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Liu § 89

Hille Vihertie

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

Pornainen 26.4.2018
Allekirjoitukset

Riitta Villanen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Mika Vilén

Aika ja paikka

Pornainen 30.4.2018
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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JYRKÄNTIEN PYSÄKÖINTIALUEEN SUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
Khall § 84

Jyrkäntien pysäköintialueen suunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä
28.3. – 10.4.2018 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana tuli yksi palaute,
jossa liikennejärjestelyiksi toivottiin osittain vinoparkkia ja yksisuuntaista kulkua pysäköintialueella. Asia huomioitiin täydentämällä suunnitelmaa näiltä osin.
Pysäköintialueen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi heti kun
suunnitelma on vahvistettu ja päätös on lainvoimainen, urakkakilpailutus
tehty ja urakkasopimus allekirjoitettu. Pysäköintialue palvelee valmistuessaan urheilukentän pysäköintiä. Pysäköintialueelle tulee varaus myös
sähköautojen latauspisteelle.
Suunnitelmat ovat nähtävillä ennen kokousta teknisessä toimistossa.
Hankkeen toteutukselle on määräraha kuluvan vuoden talousarviossa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus vahvistaa Jyrkäntien pysäköintialueen suunnitelman.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 85

Yhtenäiskoulun apulaisrehtori Lea Koskinen on toimittanut kunnanhallitukselle 5.4.2018 päivätyn rekrytointilupahakemuksen:
-

-

koulunkäynnin ohjaajan määräaikainen työsuhde, 38h 45 min koulupäivien ajaksi ajalle 8.8.2018 – 31.5.2019
määräaikaisuuden peruste oppilasmäärän vakiintumattomuus
2 – 6 vuosiluokkien oppitunneilla ohjaaminen, diabetes-oppilaista
huolehtiminen, taksioppilaiden valvonta sekä iltapäivähoidon ja iltapäivätoiminnan tehtävistä huolehtiminen
talousarviossa määräraha

Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn rekrytointilupahakemuksen sisältäen
lukuvuoden alussa pidettävät suunnittelupäivät.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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MIKA WALTARIN KOULUN REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 86

Mika Waltarin koulun rehtori Rene Kaajava on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) määräaikainen koulunkäynnin ohjaajan työsuhde 8.8.2018 –
31.5.2019, työaika 38 h 45 min, talousarviossa varattu määräraha
2) koulunkäynnin ohjaajan määräaikainen (sijaisuus) työsuhde 8.8.2018
– 31.5.2019, työaika 38 h 45 min, talousarviossa on varattu määräraha
Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat hakemuksen mukaisesti sisältäen lukuvuoden alussa pidettävät suunnittelupäivät, muutoin henkilöt
palkataan koulupäivien ajaksi.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirjat tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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PORNAISTEN KUVATAITEILIJAT PART RY:N AVUSTUSHAKEMUS
Khall § 87

Pornaisten Kuvataitelijat Part ry on osoittanut Pornaisten kunnalle seuraavan sisältöisen avustushakemuksen:
”Haemme täten yhdistysavustusta toiminnallemme vuodelle 2018.
Yhdistyksellä ei ole omia tiloja, joten kursseja ja näyttelyitä varten joudumme vuokraamaan tiloja ulkopuoliselta taholta. Olemme myös vailla
yhteisiä työskentelytiloja, joita kipeästi tarvitsemme työskentelyä, tapaamisia ja näyttelyitä varten.
Myös ammattitaitoisten opettajien palkkiot ovat korkeita. Siksi toivommekin saavamme Pornaisten kunnalta avustusta yhteensä 5000,00 €.
Kurssitoimintaan ja tarvikkeisiin:
2000,00
Tilavuokriin yhteensä:
3000,00”
Pornaisten kunnan vuoden 2018 talousarviossa ei ole määrärahaa yhteisöavustusten myöntämistä varten. Talousarviossa on ainoastaan määräraha yhdistys- ja seurataloavustuksia varten.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ilmoittaa Pornaisten Kuvataitelijat Part ry:lle, ettei kunnan vuoden 2018 talousarviossa ole määrärahaa yhteisöavustusten
myöntämistä varten, joten kunnanhallitus hylkää jätetyn avustushakemuksen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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JÄRJESTÖ- JA SEURATALOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2018
Khall § 88

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu 8 000,00 euron määräraha (menokohta 5850.1220) järjestö- ja seuratalojen avustuksia varten.
Hakemusten jättöaika päättyi 13.4.2018.
Määräajan kuluessa jätettiin kunnanhallitukselle seuraavat avustushakemukset:
Haettu avustus
- Halkian Työväenyhdistys ry
1 600,00 €
2 500,00 €

-

Laukkosken Nuorisoseura ry

-

Pornaisten Laukkosken Työväenyhdistys ry

-

Pornaisten Nuorisoseura ry

12 004,96 €

-

Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry

3 000,00 €

-

Pornaisten Rauhanyhdistys Ry

1 500,00 €

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jakaa järjestö- ja seurataloavustukset siten, että
kukin yhdistys saa 1 333,33 €.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että klo 19.48 Päivi Liu ja Juha Pajunen poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yhteisöjääviys).
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN NCC INDUSTRY OY:N PORNAISTEN MAANKAATOPAIKKAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Khall § 89

Uudenmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuuale on 19.3.2018 saapuneella kirjeellä pyytänyt lausuntoa NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikkahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnot on pyydetty viimeistään
24.4.2018 mennessä.
NCC Indystry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa harjoitetaan kiviaineksen louhintaa, murskausta ja varastointia. NCC Industry Oy on hakenut uutta ympäristö- ja maa-ainesten
ottolupaa laajentaakseen kiviainesten ottoaluetta nykyiseltä toimintaalueelta pohjoiseen Hongankallion alueelle. Alueelle sijoitettu nykyinen
ja ympäristölupahakemuksen mukainen suunniteltu toiminta ei ole edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia. Tämä ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee suunniteltua louhinnan laajentamista Hongankallion alueelle ja alueelle perustettavaa maankaatopaikkaa. Maankaatopaikkatoiminta on suunniteltu aloitettavan kiviaineisten ottotoiminnan
loppuvaiheessa ja jatkuvan ottotoiminnan päätyttyä. Maa-aineksia sijoitetaan alueelle mahdollisesti osittain samanaikaisesti kiviainesten oton
kanssa. Alueelle suunniteltuja toimintoja ovat:
-

louhinta ja murskaus Hongankallion alueella

-

ylijäämämaiden ja –louheen vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus

-

betonijätteen ja metsätähteiden vastaanotto ja käsittely

-

sulfidisaven vastaanotto ja loppusijoitus

Hanke sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan Järvenpääntien pohjoispuolelle lähelle Sipoon ja Pornaisten välistä kuntarajaa. Pornaisten kirkonkylä sijoittuu hankkeesta runsaan neljän kilometrin etäisyydelle
itään, Sipoon keskusta runsaan 10 kilometrin etäisyydelle etelään ja Järvenpään keskusta noin 10 kilometrin etäisyydelle länteen. Hankealueelle
kuljetaan Linsvedintien (146) ja Ukonojantien kautta. Kuljetukset hankealueelle suuntautuvat Järvenpään suunnalta lännestä.
YVA-ohjelma on nähtävillä 26.3. – 24.4.2018 välisen ajan mm. Pornaisten kunnanvirastolla. Hankkeen esittelytilaisuus on järjestetty 4.4.2018
Pornaisten kunnantalon valtuustosalissa.
./..
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Kunnanhallitus
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./..
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan ja arvioidaan
seuraavat vaihtoehdot:
-

Vaihtoehto VE1: Maankaatopaikkatoimintaa ja betonin, louheen sekä puhtaan puujätteen ja metsätähteiden käsittelyä harjoitetaan nykyisellä, alueen eteläosaan sijoittuvalla ottoalueella sekä lähiympäristössä. Alustava täyttötilavuus on noin 3,7 miljoonaa kuutiometriä.
Hongankallion alueella louhitaan samanaikaisesti maankaatopaikkatoiminnan kanssa.

-

Vaihtoehto VE2: Samat toiminnot kuin vaihtoehdossa VE1, mutta
toimintaa harjoitetaan myös VE1:n pohjoispuoleisella alueella. Hongankallion alue louhitaan nykyisen lupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti, jonka jälkeen alue otetaan maankaatopaikkakäyttöön. Alustava täyttötilavuus on yhteensä noin 6,9 miljoonaa
kuutiometriä.

-

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Kiviainekset otetaan loppuun
lupien mukaisesti. Alueen maisemointi tapahtuu lupien mukaisesti.

Arviointiohjelma ja kuulutus löytyvät osoitteesta:
www.ymparisto.fi/PornaistenmaankaatopaikkaYVA
Oheen liitetystä kartasta ilmenee alueen sijainti.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus esittää NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikkahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavaa:
Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, eikä kunnan vuosien
2018 – 2022 kaavoitusohjelman mukaan hankkeen läheisyyteen ole
suunnitteilla uusia asemakaavoja.
Etäisyydet lähimpiin asuinrakennuksiin ovat 250 – 400 metriä, joten melun ja pölyn aiheuttamat haitat on mahdollisimman tarkasti huomioitava
toiminnassa ja toiminta-ajoissa.
Lisäksi kunnanhallitus esittää, että Ukonojantie YVA-alueelta Järvenpääntielle tulee päällystää, jotta maa-aineksen, pölyn ja hiekan leviäminen voidaan minimoida.
./..
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./..
Arviointiohjelman luvussa 6. on esitetty arviointimenettelyn alustava aikataulu. Pornaisten kunnanvirasto on suljettuna heinäkuun ajan, joten
arviointiselostuksen ei tule olla tuolloin nähtävillä eikä lausunnolla. On
toivottavaa, että selostusvaiheessa järjestetään vielä Pornaisissa yleisötilaisuus, johon myös paikalliset viranomaiset kutsutaan.
Kunnanhallitus toteaa lisäksi, että Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Pornaisten yhteinen ympäristönsuojelusihteeri antaa arviointiohjelmasta
oman lausuntonsa.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
Merkittiin, että klo 19.53 Juha Virkki poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjääviys).
Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Päivi Liu.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 90

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Sosiaalitaito Oy, kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.5.2018.



Pornaisten Eläkkeensaajien kirje kunnanhallitukselle: Eläkeläisten
älylaitteiden käytön opastus.



Päätöksiä ajalta 10. - 23.4.2018:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________
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MUUT ASIAT
Khall § 91

Ei muita asioita.
_____________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
85, 86, 89, 90, 91

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
84, 87, 88, 92

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
84, 87, 88, 92

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

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

