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VUODEN 2019 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
Khall § 1, liite 1

Valtuusto on kokouksessaan 17.12.2018 hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019–2021.
Hallinto-osastolla on valmisteltu ehdotus talousarvion täytäntöönpanoohjeiksi vuodelle 2019. Täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan liitteenä
nro 1.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet laaditun luonnoksen mukaisena. Luonnoksessa ehdotetaan
osavuosikatsauksen raportointiaikataulun muuttamista siten, käyttösuunnitelmien toteutumista raportoidaan tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa ja tammi-joulukuulta tilinpäätöksessä.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että luottamushenkilöille korvataan
omien laitteiden käytöstä sähköisissä kokouksissa 10 € kuukaudessa.
Korvaus maksetaan 9 kuukauden ajalta kalenterivuodessa joulukuussa
kokouspalkkioiden maksun yhteydessä. Korvaukseen ovat oikeutettuja
yli puoleen toimielimen kokouksista osallistuneet luottamushenkilöt.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALAN, KUNNANHALLITUKSEN JA KUNTAKEHITYSTOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
Khall § 2

Valtuusto on kokouksessaan 17.12.2018 hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion.
Toimielimet (kunnanhallitus ja lautakunnat) vahvistavat käyttösuunnitelmat sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt talousarviosta.
Hallinto- ja taloustoimialan, kunnanhallituksen ja kuntakehitystoimialan
käyttösuunnitelmat lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus vahvistaa hallinto- ja taloustoimialan, kunnanhallituksen
ja kuntakehitystoimialan käyttösuunnitelmat esitetyn mukaisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALAN, KUNNANHALLITUKSEN JA KUNTAKEHITYSTOIMIALAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 3

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintokunnan tulee vuosittain määrätä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että hallinto- ja taloustoimialan ja kunnanhallituksen laskujen hyväksymisoikeus on kunnanjohtaja Hannu Haukkasalolla, hallintojohtaja Seija Marttilalla ja talous- ja viestintäjohtaja Hille
Vihertiellä.
Kuntakehitystoimialan laskujen hyväksymisoikeus on tekninen johtaja
Mikko Autereella ja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalolla.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN SEKÄ
VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2019
Khall § 4

Kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa
ajan ja paikan.
Hallintosäännön 140 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että varsinaiset kokoukset vuonna 2019 pidetään
kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai, jos tällaiseksi päiväksi sattuu este, niin seuraavana maanantaina klo 18.00.
Kutsu kunnanhallituksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse mikäli
mahdollista viimeistään viidentenä päivänä ennen kokousta lähettämisja kokouspäivät mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen kutsumiseen voidaan käyttää lyhyempää määräaikaa.
Pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla.
Kunnanhallituksen kevätkauden kokouspäivät ovat: 14.1., 4.2., 18.2.,
4.3., 18.3., 28.3., 1.4., 15.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 24.6.
Loppuvuoden kokoukset vahvistetaan kesäkuussa.
Tästä päätösestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VUONNA 2019
Khall § 5

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu joka johtaa puhetta
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla). Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti jos kunta
huolehtii, että tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä
tavalla.
Hallintosäännön 79 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7
päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla
on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on ko.
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä aisoista ja ehdotukset
valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä jollei erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on
salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Kuluvalla valtuustokaudella esityslista on toimitettu ensimmäiselle
varavaltuutetulle.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:
1) valtuuston kokouksista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta
2) muut kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja tarpeen mukaan paikkakunnalla ilmestyvissä sanomalehdissä
3) valtuuston kokouskutsu lähetetään ensimmäisille varavaltuutetuille
./..
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./..
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN MAL 2019 –LUONNOKSESTA
Khall § 6, liite 2

Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmasta MAL 2019 on valmistunut lausuntoja ja kannanottoja varten.
Suunnitelmaluonnos muodostaa kokonaisuutena yleispiirteisen näkemyksen Helsingin metropolialueen tulevasta yhdyskuntarakenteesta,
asumisesta ja liikennejärjestelmästä. Samalla suunnitelma on seudun lakisääteinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sitä koskee viranomaisten
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa
laissa (200/2005) ja asetuksessa (347/2005) tarkoitettu velvoite laatia
suunnitelmasta ympäristöarviointi.
Pyydämme teiltä lausuntoa suunnitelmaluonnoksesta sekä sen vaikutusten arviointiselostuksesta, joka on samalla SOVA-lain 8§:n mukainen
ympäristöselostus. Lausunnot tulee toimittaa 18.1.2019 mennessä.
Liitteenä nro 2 on KUUMA-kuntien yhdessä antama lausunto. Tiedoksi
ilman liitenumeroa lähetetään MAL-suunnitelmaluonnoksen esittelyaineisto ja toimenpidekortit.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa MAL 2019 luonnoksesta seuraavan lausunnon:
Pornaisten kunta yhtyy KUUMA-kuntien yhdessä antamaan lausuntoon.
Lisäksi kunta lausuu luonnoksesta seuraavaa:
 Asuntorakentamisen tasoa koskevat tavoitteet ovat kunnan osalta
mahdollisia toteuttaa, mutta toteuttamismahdollisuudet ovat sidoksissa asuntojen kysyntään kunnassa.
 Kunta toteuttaa omalta osaltaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa pitämällä asuntotonttien hinnat kohtuullisena ja mahdollistamalla kohtuuhintaisen kerrostalotuotannon kuntakeskuksessa.
 Liikenneinfran pienten parantamishankkeiden (KUHA) rahoitus tulee varmistaa, ja kunta on valmis osallistumaan rahoitukseen erityisesti kevyen liikenteen väylähankkeiden osalta.
 Liikenteen uusia palveluja ja teknologioita koskevat linjaukset ovat
Pornaisten kunnan kannalta tärkeitä, ja kunta on valmis osallistumaan niitä koskeviin pilotteihin ja kokeiluihin.
./..
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./..
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN AT-TUOTE OY:N PORNAISTEN AEROSOLITEHTAAN RAKENTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA
Khall § 157

AT-Tuote Oy suunnittelee uuden aerosolitehtaan rakentamista Pornaisten
Portin työpaikka-alueelle. Hankkeeseen kuuluu tuotantolaitoksen sekä
siihen liittyvän varastorakennuksen rakentaminen. Tuotantolaitoksessa
tullaan valmistamaan ja pakkaamaan pääosin erilaisia aerosolituotteita.
Valmiit tuotteet tullaan varastoimaan hankealueelle rakennettavassa varastossa tai Sipoon Martinkylän varastossa.
Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0, VE0: hanketta ei toteuteta, eikä hankealueelle kohdistu
muutoksia.

Vaihtoehto 1 (VE1): aerosolitehdas rakennetaan Pornaisten Portin
yrityskylään kahden tontin alueelle. Toiselle tontille tulee sijoittumaan
tuotantolaitos ja toiselle varastorakennus. Lisäksi tehtaan yhteyteen tullaan rakentamaan maapeitteisiä kaasusäiliöitä. Aerosolitehtaalla tullaan
valmistamaan vaihtoehdon 1 mukaisesti 2 miljoonaa aerosolituotetta
vuodessa.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue pyytää Pornaisten kunnalta lausuntoa AT-Tuote
Oy:n Pornaisten aerosolitehtaan rakentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Uudenmaan ELY-keskus toimii hankkeessa
YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena.
Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 29.6.2018.
Arviointiohjelma ja kuulutus löytyvät osoitteesta:
www.ymparisto.fi/attuoteaerosolitehdasYVA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus pitää ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa selkeänä ja
vaikutusten eri osa-alueet hyvin kattavana.
Hankkeen 0-vaihtoehdon osalta on kuitenkin tarpeen huomata, että hankealueelle tulee joka tapauksessa kohdistumaan muutoksia. Ellei alueelle
toteuteta ko. aerosolitehdasta, sille toteutetaan joku muu tuotantolaitos,
sillä hanke sijoittuu asemakaavoitetulle työpaikka-alueelle.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..
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./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 7, liite 3

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Pornaisten kunnalta lausuntoa AT-Tuote
Oy:n Pornaisten aerosolitehtaan rakentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Ramboll Oy:n laatima arviointiselostus on esityslistan liitteenä nro 3.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus pitää ympäristövaikutusten arviointiselostusta selkeänä ja
se kuvaa hyvin rakennushankkeen eri vaikutukset.
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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LAUSUNNON ANTAMINEN NCC INDUSTRY OY:N PORNAISTEN MAANKAATOPAIKKAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA
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.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

14.1.2019
23.4.2018

13
161

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§8
§ 89

Khall § 89

./..
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.
______________________

Khall § 8, liite 4

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Pornaisten kunnalta lausuntoa NCC
Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikan rakentamista koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Ramboll Oy:n laatima arviointiselostus on esityslistan liitteenä nro 4.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus pitää ympäristövaikutusten arviointiselostusta selkeänä.
Se kuvaa hyvin maankaatopaikkahankkeen eri vaikutukset ympäristölupakäsittelyä varten ja siinä huomioon otettavaksi.
Tietyiltä osin arviointiselostuksesta puuttuu vertailuarvoja, jotka lisäisivät raportin ymmärrettävyyttä.
./..
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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.
Merkittiin, että Juha Virkki poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi).
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Riitta Villanen, koska molemmat
varapuheenjohtajat olivat poissa kokouksesta.
______________________
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PORNAISTEN KUNTASTRATEGIA 2018 – 2020
Khall § 235

Pornaisten kuntastrategiaa 2018–2020 valmisteltiin valtuuston seminaarissa 6-7.10.2017. Strategiatyö käynnistyi kuitenkin jo 2.10.2017 valtuuston kokouksen yhteydessä, jolloin Katja Pesonen Perlacon Oy:stä
johdatteli valtuutettuja Pornaisten lähivuosien talousnäkymiin. Sote- ja
maakuntauudistuksen seurauksena muutokset tulevat olemaan merkittäviä erityisesti v. 2020 alusta lukien paitsi kunnan talouden, myös kunnan
roolin ja tehtävien osalta.
Strategiaseminaarissa käytiin läpi Pornaisten kunnan nykytilaa ja lähivuosien haasteita. Tausta-aineistona tässä olivat keväällä hyväksytty uusi
hallintosääntö linjauksineen, ns. HYVE-ohjelman aineisto sekä Pornaisten perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevat selvitykset. Niiden keskeiset tulokset sekä toimialojen ajankohtaiset kuulumiset käytiin läpi
seminaarin aikana.
Uudistetun kuntalain 37 § määrittelee kuntastrategiaa seuraavasti:
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
3. Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
4. Omistajapolitiikka
5. Henkilöstöpolitiikka
6. Kunnan asukkaiden osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuudet
7. Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen
Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja
seuranta.
Varsinainen strategiatyö käynnistyi ryhmätöillä, joiden aiheita olivat:
Tehtävä 1. Pornaisten Visio
Kuntastrategian 2015–2017 yhteydessä on esitetty Pornaisten kunnan visio.
Miten tätä visiota tulisi kehittää tai muuttaa vai kelpaako se sellaisenaan.
Mitkä avainsanat tai ilmaukset tulisi nostaa esiin v. 2018–2020? Mitä
voidaan poistaa?
./..
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Tehtävä 2. Väestöennusteesta väestötavoitteeksi?
Kunnanvaltuuston helmikuussa 2014 hyväksymä Pornaisten väestöennuste vuosille 2014–2030 on esitetty liiteaineistossa. Siinä on myös esitetty Tilastokeskuksen väestöennuste samaksi ajaksi sekä viime vuosien
toteuma.
Asetetaanko Pornaisissa jatkossakin väestöennuste vai väestönkehitykselle aikaisempaa selkeämmät tavoitteet strategiassa ja keinot toteutukselle kehittämisohjelmissa?
Minkälaiseen väestökehitykseen olette valmiita sitoutumaan lähivuosina
v. 2020 mennessä ja pidemmällä aikavälillä 2020–2030? Esittäkää lähivuodet sanallisesti tai väestölukuina ja v. 2020–2030 väestön vuosittaisena muutosprosenttina.
Tehtävä 3. Jatkumo kuntastrategiasta kehittämisohjelmiin
Teille on jaettu ja esitelty hallintosäännön yhteydessä hyväksytty Pornaisten johtamisjärjestelmä, joka sisältää kuntastrategian lisäksi kolme
kehittämisohjelmaa. Toimiakseen hyvin strategian tulee vaikuttaa ohjelmatyöhön sopivalla ohjauksen tasolla turhaa päällekkäisyyttä välttäen.
Nostakaa esiin 2-4 sellaista asiaa/tavoitetta, joilla kuntastrategian tulisi
ohjata kunkin kehittämisohjelman valmistelua. Tausta-aineistona tarkastelussa on myös kuntastrategia vuosille 2014–2017.
Käydyn keskustelun jälkeen strategian jatkovalmistelua linjattiin seuraavasti:
 kuntastrategian tulee olla tiivis ja sen tulee muodostaa selkeä kokonaisuus yhdessä strategian hyväksymisen jälkeen laadittavien kehittämisohjelmien kanssa
 kehittämisohjelmia laaditaan hallintosäännössä mainitut kolme:
Elinvoimaohjelma, Hyvinvointiohjelma sekä Talous- ja henkilöstöohjelma. Läpileikkaavina teemoina kaikissa näissä tulevat olemaan
osallisuus ja digitaalisuus.
 kuntastrategia laaditaan niin, että se voidaan hyväksyä valtuustossa
18.12.2017 samalla, kun hyväksytään vuotta 2018 koskeva talousarvio
 strategiatyötä ohjaa kunnanhallitus
 valtuustoryhmien näkemyksiä kootaan systemaattisesti strategian
valmistelun yhteydessä, ja strategiaa käsitellään valtuuston kokouksissa keskusteluasioina
 valtuustoseminaarissa esitelty aineisto toimitetaan valtuutetuille sähköisesti
./..
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 seuraavan kerran valtuusto käsittelee strategiatyötä kokouksessaan
30.10.2017
Valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja valtuustoryhmien näkemyksiä kokoava kysymyksenasettelu jaetaan viikolla 43.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi jatkovalmistelua koskevat linjaukset
sekä valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja niitä koskevan jatkovalmistelun.
Samalla kunnanhallitus hyväksyy, että valtuustoryhmien puheenjohtajille toimitetaan valtuustoryhmien näkemyksiä kokoava kysymyksenasettelu viikolla 43.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.

Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Khall § 272

Valtuustoryhmät antoivat omat vastauksensa Pornaisten kuntastrategiaa
2018–2020 koskevaan kysymyksenasetteluun 13.11.2017 mennessä.
Kysymyksenasettelu ja valtuustoryhmien kannanotot lähetetään tiedoksi
ilman liitenumeroa.
Kunnanjohtaja esittää kokouksessa yhteenvedon valtuustoryhmien kannanotoista sekä alustavan ehdotuksensa strategian rakenteeksi ja esitystavaksi sekä strategian keskeiseksi sisällöksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtuustoryhmien kannanotot, keskustelee strategiatyöstä ja sen sisällöstä kunnanjohtajan ehdotuksen pohjalta
sekä päättää jatkovalmistelusta.
./..
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Samalla kunnanhallitus toteaa, että strategialuonnosta käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 4.12.2017 ja strategiasta päätetään aiemmin
tehdyn linjauksen mukaisesti kunnanvaltuuston kokouksessa 18.12.2017.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus jatkaa strategian käsittelyä 30.11.2017 klo 17.00 alkavassa kokouksessa.
______________________

Khall § 300, liite 50

Pornaisten kuntastrategialuonnosta on työstetty kunnanhallituksen jäsenten ja valtuustoryhmien kommenttien perusteella, mutta 30.11.2017 pidettäväksi suunniteltu strategiakokous peruuntui.
Kunnan johtoryhmässä strategialuonnosta käsiteltiin 5.12.2017 ja siihen
tehtiin vain yksi pieni muutos.
Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 on kokonaisuus, joka muodostuu
visiosta, väestötavoitteesta, strategisista tavoitteista sekä kolmesta kehittämisohjelmasta toimenpiteineen.
Liitteenä nro 50 on esitys Pornaisten visioksi/sloganiksi, väestötavoitteeksi vuoteen 2030 saakka sekä strategisiksi tavoitteiksi vuosille 2018–
2020. Jokaiseen kolmeen kehittämisohjelmaan on esitetty neljä strategista tavoitetta sekä kolme kaikkia niitä yhdistävää, ns. läpileikkaavaa teemaa. Yhdessä ne toimivat lähtöaineistona ohjelmia valmisteltaessa. Ohjelmien valmistelu käynnistyy tammikuussa 2018, ja kunnanhallitus
päättää erikseen niitä koskevista valmisteluohjeista ja aikataulusta.
Markkinointitoimisto Sensei Oy:lle on annettu tehtäväksi työstää
strategisten tavoitteiden esitystapaa koskeva aineisto 11.12.2017
mennessä, ja se jaetaan kokouksessa.
Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan v. 2020, ja sillä
saattaa olla merkitystä kuntastrategian sisältöön jatkossa.
./..
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Seuraavat kuntavaalit taas järjestetään v. 2021, ja kuntastrategian olisi
hyvä jatkua myös uudelle vaalikaudelle. Em. johtuen kuntastrategian
tarkistaminen koskemaan vuosia 2020–2022 on tarpeen toteuttaa vuoden
2019 aikana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käsittelee Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 esitystä,
tekee siihen tarvittaessa muutoksia ja päättää esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntastrategiaa arvioidaan ja tarvittaessa tarkistetaan vuoden 2019 syksyllä koskemaan vuosia
2020–2022.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus käsitteli kuntastrategialuonnosta ja valtuutti kunnanjohtajan tekemään käydyn keskustelun pohjalta sovitut muutokset/lisäykset
strategialuonnokseen.
Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.
______________________

Kvalt § 136

Aineisto toimitetaan valtuutetuille sähköpostitse.
Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto hyväksyi Pornaisten kuntastrategian 2018 – 2020 yksimielisesti.
Valtuusto päätti yksimielisesti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavan
maininnan: Väestötavoite on minimitavoite.
______________________
./..
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Pornaisten kuntastrategia muodostuu strategisista tavoitteesta huoneentaulun muodossa ja sitä toteuttavista kolmesta kehittämisohjelmasta.
Kunnanvaltuuston hyväksymät Pornaisten strategiset tavoitteet on esitetty liitteessä nro 2. Tavoitteet ohjaavat elinvoimaohjelman, hyvinvointiohjelman sekä talous- ja henkilöstöohjelman laadintaa.
Elinvoimaohjelman valmistelusta vastaa kuntakehitysjaosto ja -toimiala,
hyvinvointiohjelman valmistelusta sivistyslautakunta ja -toimiala sekä
talous- ja henkilöstöohjelman valmistelusta kunnanhallitus sekä hallintoja talous -toimiala.
Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon paitsi strategiset tavoitteet, myös kolme läpileikkaavaa teemaa:
1) Kehittäminen
2) Yhteisöllisyys ja osallistuminen
3) Digitalisaatio ja sähköiset palvelut
Kehittämisohjelmien laadinnassa hyödynnetään SWOT-analyysiä ja
skenaariotyöskentelyä. Sivistyslautakunta ja kuntakehitysjaosto päättävät omalta osaltaan, miten em. toteutetaan. Joka tapauksessa tulee muodostaa tilannekuva siitä, missä hyvinvointinäkökulman ja elinvoimanäkökulman suhteen Pornaisissa mennään (SWOT). Kunnanhallitus
tekee oman työnsä vastaavalla tavalla.
Sitten on tarpeen miettiä vaihtoehtoisia kehityssuuntia (skenaariotyöskentely) sekä tarkastella asioita läpileikkaavien teemojen näkökulmista
mm. mahdollistamalla asukkaiden ja yhteisöjen osallistuminen.
Kehittämisohjelmien ytimen muodostavat vuosille 2018–2020 ajoitetut
kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteiden tulee toteuttaa valtuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita. Jokaista tavoitetta toteuttamaan esitetään 4-5 tärkeimpänä pidettyä toimenpidettä lyhyine perusteluineen. Jokaisen kehittämistoimenpiteen tai -hankkeen osalta esitetään
lisäksi sen toteuttaja tai toteutusvastuun jakautuminen.
Kehittämisohjelmat sisältävät myös liiteaineistona toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelun (taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja toimivaltuudet). Tämä liittyy mm. tukipalvelujen järjestämistä koskevaan selvitystarpeeseen sekä siihen, että esim. toimivaltuudet sijaitsevat nyt vähän hajallaan talousarviokirjassa, hallintosäännössä ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

Kunnanhallitus

§9

14.1.2019

22

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 260
§ 173
§ 164
§ 60
§ 12

10.12.2018
3.9.2018
20.8.2018
19.3.2018
15.1.2018

474
318
297
107
25

Khall § 12

./..
Kehittämisohjelmat pyritään pitämään tiiviissä ja yhdenmukaisessa esitysmuodossa. Tämän vuoksi tavoiteltu laajuus kussakin ohjelmassa on:
 tilannekuva 1 sivu
 skenaariot 1-2 sivua
 kehittämistoimenpiteet/ -hankkeet 4-8 sivua
 toiminnan ja palvelujen resurssitarkastelu 2-4 sivua
Kunnanhallitus seuraa ja ohjaa kehittämisohjelmien valmistelua ja varmistaa niiden toteuttamismahdollisuudet ilman toimialojen rajapintoja.
Kaikki kolme ohjelmaa käsitellään kunnanhallituksessa ja hyväksytään
kunnanvaltuustossa samanaikaisesti.
Kehittämisohjelmien valmistelun aikataulu:
 laadintaohjeet ja aikataulutus kunnanhallituksessa 1/2018
 valmistelun käynnistäminen 2/2018
 osallistumismenettelyt 3-4/2018
 kunnanhallituksen ja lautakunnan/jaoston yhteinen katselmus valmistelutyöhön 5/2018
 ohjelmaluonnokset valmiina 6/2018
 kunnanhallituksen palaute luonnoksiin 8/2018
 kehittämisohjelmien viimeistely 9/2018
 kehittämisohjelmien hyväksyminen kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa 10/2018
 ohjelmien hyödyntäminen TA 2019 valmistelussa 9-10/2018
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä kuvatun kehittämisohjelmien
valmistelussa noudatettavan menettelyn ja valmisteluaikataulun.
Kunnanhallitus lähettää menettelyn ja aikataulun edelleen sivistyslautakunnalle ja kuntakehitysjaostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
Samalla kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan toukokuussa järjestettävän katselmuksen aikataulutuksen ja toteutustavan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

14.1.2019
10.12.2018
3.9.2018
20.8.2018
19.3.2018

23
475
319
298
108

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§9
§ 260
§ 173
§ 164
§ 60

Khall § 60

./..
Talous- ja henkilöstöohjelman laadinnan kevään tavoiteaikataulu on seuraava:
-

toteutetaan henkilöstökysely 29.3. mennessä

-

tulosten esittely kunnanhallitukselle 23.4.

-

ohjelman sisällön valmistelua kunnanhallituksessa 2.5.

-

kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston
yhteinen kokous toukokuun puolivälissä

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talous- ja henkilöstöohjelman laadinnan aikataulun tietoonsa saatetuksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Khall § 164

Kolmea strategista kehittämisohjelmaa on valmisteltu henkilöstöä ja
kuntalaisia osallistaen ja kuunnellen.
Kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston jäsenet,
valtuuston puheenjohtajisto sekä kunnan johtoryhmän edustajat kokoontuivat 14.5.2018 esittelemään valmistelutilannetta ja keskustelemaan ohjelmien yhteensovittamisesta. Jokaisesta ohjelmasta esiteltiin valmistelutilanne, tehdyt toimenpiteet sekä keskeiset havainnot jatkovalmistelua
varten. Ohjelmia on tämän jälkeen työstetty edelleen.
Ohjelmaluonnokset esitellään ja jaetaan kokouksessa, ja ne toimitetaan
tämän jälkeen sähköisessä muodossa kunnanhallituksen jäsenille sekä
tiedoksi ja kommentteja varten valtuustoryhmien puheenjohtajille.
Ajatuksena on, että kunnanhallitus antaa oman palautteensa ohjelmista
kokouksessaan 3.9.2018, jonka jälkeen ohjelmat viimeistellään ehdotuksiksi syyskuun aikana.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

14.1.2019
10.12.2018
3.9.2018
20.8.2018

24
476
320
299

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§9
§ 260
§ 173
§ 164

Khall § 164

./..
Kunnanhallitus käsittelee ohjelmaehdotuksia myös talousarvioseminaarissaan 25–26.10.2018. Tällöin arvioidaan, missä määrin hyväksytty
kuntastrategia ja ohjelmatyöt ovat ohjanneet vuoden 2019 talousarvion
valmistelua.
Esityslistan mukana lähetetään vielä tiedoksi kunnanhallituksen antamat
kuntastrategian laadintaohjeet sekä valtuuston hyväksymät Pornaisten
kunnan strategiset tavoitteet.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen ja päättää antaa
oman palautteensa ohjelmaluonnoksiin kokouksessaan 3.9.2018.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 173

Ohjelmaluonnokset on lähetetty sähköisenä kunnanhallituksen jäsenille,
valtuuston puheenjohtajille, valtuustoryhmien puheenjohtajille, sivistyslautakunnan ja kuntakehitysjaoston puheenjohtajille kommentointia varten.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus antaa valmistelijoille lisäohjeistusta saatujen kommenttien ja kokouksessa käydyn keskustelun perusteella.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

./..

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

14.1.2019
10.12.2018

25
477

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§9
§ 260

Khall § 260, liite 43

./..
Ohjelmaluonnokset on yhdistetty ja päällekkäisyydet pääosin karsittu
samalla, kun on otettu huomioon kunnanhallitukselta saatu palaute. Tehdyt muutokset koskevat lähinnä ohjelmakokonaisuuden esitystapaa. Sisällön osalta ohjelmatyö on jo otettu huomioon vuoden 2019 talousarvion
valmistelun yhteydessä.
Resursseja koskevia päätöksiä kunnanhallitus on tehnyt syksyn 2018
aikana, ja resurssimuutoksia koskevat perustelut ja määrärahat on kirjattu
vuoden 2019 talousarvioesitykseen. Tarvittavat kirjaukset on myös tehty
hallintosääntöön, jonka muutos on tulossa kunnanhallituksen ja edelleen
kunnanvaltuuston käsittelyyn.
Ohjelmakokonaisuutta koskeva raportti (liite 43) jaetaan ja esitellään
kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 43 olevan strategisista kehittämisohjelmista laaditun yhdistelmäraportin ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti asian käsittely päätettiin siirtää
tammikuulle.
______________________

Khall § 9, liite 5

Ohjelmaluonnokset on yhdistetty ja päällekkäisyydet pääosin karsittu
samalla, kun on otettu huomioon kunnanhallitukselta saatu palaute. Tehdyt muutokset koskevat lähinnä ohjelmakokonaisuuden esitystapaa. Sisällön osalta ohjelmatyö on jo otettu huomioon vuoden 2019 talousarvion
valmistelun yhteydessä.
Resursseja koskevia päätöksiä kunnanhallitus on tehnyt syksyn 2018
aikana, ja resurssimuutoksia koskevat perustelut ja määrärahat on kirjattu
vuoden 2019 talousarvioesitykseen. Tarvittavat kirjaukset on myös tehty
hallintosääntöön, jonka muutos on tulossa kunnanhallituksen ja edelleen
kunnanvaltuuston käsittelyyn.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

14.1.2019

26

Kunnanhallitus

§9

Khall § 9

./..
Ohjelmakokonaisuutta koskeva raportti (liitenro 5) jaetaan ja esitellään
kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 5 olevan strategisista kehittämisohjelmista laaditun yhdistelmäraportin ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus palautti asian yksimielisesti jatkovalmisteluun.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 10

Kokouspäivämäärä

sivu

14.1.2019

27

ILMOITUSASIAT
Khall § 10

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, ote valtuuston pöytäkirjasta 13.12.2018 § 38 (asianro HUS/2625/2018): Terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2018-2020.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuuston pöytäkirja
nro 7/2018, 13.12.2018.



Mäntsälän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, ote pöytäkirjasta
11.12.2018 § 95: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilinpäätösennuste
2018.



Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
13.12.2018 § 83: Pornainen, suunnittelutarveratkaisu kiinteistölle
611-405-1-195.



Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
13.12.2018 § 82: Pornainen, poikkeamispäätös kiinteistölle 611406-13-80.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tiedote 19.12.2018: KeskiUudenmaan sote-kuntayhtymän potilasasiamies- ja sosiaaliasiamiestoiminnot 1.1.2019.



Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sähköposti 20.12.2018:
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys aloittaa 1.1.2019.



Sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.12.2018.



Kuntakehitysjaoston pöytäkirja 19.12.2018.



Päätöksiä ajalta 18.12.2018 – 14.1.2019:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 11

MUUT ASIAT
Khall § 11

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

14.1.2019
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PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 12
§ 233
§ 123

Kokouspäivämäärä

sivu

14.1.2019
19.11.2018
21.5.2018

29
423
220

UURASTAJANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 123

Pornaisten Portin yritysalueelle on suunnitteilla aerosolitehdas.
Pornaisten kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan ja AT-tuote OY:n välisen kauppakirjan 9.4.2018 ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt kauppakirjan 23.4.2018.
Alueelle suunniteltu aerosolitehdas edellyttää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) ohjeiden mukaan toiminnan laadun osoittavan asemakaavamerkinnän. Asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset
korttelialueen käyttötarkoituksen muuttamiselle toimitilarakennusten
alueesta teollisuusalueeksi (T/kem). Asemakaavamuutoksella ei lisätä
rakennusoikeutta tai laajenneta voimassa olevan kaavan korttelialuetta.
Liitteessä nro 15 on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liitteessä nro 16 kaavaluonnos ja liitteessä nro 17 siihen liittyvä selostus.
Kaavaselostuksessa on kuvattu kaavaluonnoksen vaikutusten arviointi,
joka pohjautuu kaavatyön rinnalla kulkevaan ympäristövaikutusten arviointi menettelyyn (YVA).
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus päättää asettaa Uurastajantien asemakaavamuutoksen vireille ja kuuluttaa vireille tulosta MRL:n edellyttämällä
tavalla.
Samalla kunnanhallitus päättää asettaa MRA 30 § mukaisesti nähtäville
osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asemakaavaluonnoksen sekä siihen liittyvän kaavaselostuksen.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 233, liite 33-35

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin
nähtävänä MRL 63 § ja MRA 30 §:n mukaisesti 31.5–29.6.2018 välisenä aikana.
Luonnoksesta jätettiin seitsemän lausuntoa ja viisi mielipidettä.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

14.1.2019
19.11.2018

30
424

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 12
§ 233

Khall § 233

./..
Esityslistan liitteenä nro 33 on asemakaavakartta ja –selostus sekä liitteenä nro 34 osallisuus- ja arviointisuunnitelma. Kaavan laatijan vastineet esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on esitetty liitteessä nro 35.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 35 mukaiset vastineet esitettyihin
lausuntoihin ja mielipiteisiin ja päättää asettaa asemakaavaehdotuksen
nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti sekä pyytää tarvittavat lausunnot
MRA 28 §:n mukaisesti.
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.
______________________

Khall § 12, liite 6-9

Kaavaehdotus pidettiin nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti 12.12.2018–
10.1.2019.
Ehdotuksesta annettiin kuusi lausuntoa ja toimitettiin yksi muistutus.
Lausuntojen ja muistutuksen johdosta asemakaavaehdotusta ei ole muutettu. Em. lausuntojen lisäksi kuntakehitysjaosto on antanut lausuntonsa
asemakaavaehdotuksesta, eikä sillä ole huomautettavaa.
Liitteenä nro 6 on asemakaavakartta, liitteenä nro 7 kaavaselostus ja liitteenä nro 8 osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavan laatijan vastineet esitettyihin lausuntoihin ja muistutukseen on esitetty liitteessä nro 9.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy liitteen 9 mukaiset vastineet lausuntoihin ja muistutukseen sekä merkitsee tiedoksi, ettei kuntakehitysjaostolla ole huomautettavaa asemakaavamuutoksesta.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

14.1.2019

31

Kunnanhallitus

§ 12

Khall § 12

./..
Kunnanhallitus päättää esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

14.1.2019

13

32

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
1 - 13

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

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

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan

33
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

