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KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija, poissa
Liu Päivi
Niinikoski Terhi
Pajunen Juha, poissa
Vilén Mika
Villanen Riitta
Palviainen Erja, Juha Pajusen varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Putus Jaana
Kyllönen Petra
Marttila Seija
Autere Mikko
Vihertie Hille

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
hallintojohtaja, esittelijä
tekninen johtaja § 87-89
talous- ja viestintäjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

87 – 106

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 17.4.2019.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Villanen ja Terhi Niinikoski.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Hille Vihertie

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

Pornainen 17.4.2019
Allekirjoitukset

Riitta Villanen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Terhi Niinikoski

Aika ja paikka

Pornainen 18.4.2019
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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OLESKELUKATOKSEN RAKENTAMINEN NUORILLE
Khall § 87

Nuorisovaltuusto on vuonna 2018 tehnyt esityksen oleskelukatoksen
rakentamisesta nuorille. Talven aikana on selvitetty oleskelukatoksen
paikkavaihtoehtoja. PoNun vieressä oleva skeittipuiston alue on osoittautunut ainoaksi lähellä palveluja olevaksi paikaksi. PoNun piha-alueelle voi parkkeerata tarvittaessa ajoneuvoja.
Nuorisovaltuustolle esitetään kahta vaihtoehtoista mallia. Rakennusvalvonnasta saadun tiedon mukaan suunnitellulle alueelle katos voidaan
pystyttää ilmoitusmenettelyä noudattaen. Määräraha oleskelukatoksen
rakentamista varten on varattu vuoden 2019 talousarvion investointiosassa.
Valittujen vaihtoehtojen kustannusarviot:
Malli 1:
Materiaalit 4 000 € (valmiiksi kasattava)
Perustukset
3 000 € (maanvarainen betonilaatta eristettynä, massanvaihdot)
Maalit ja muut tarvikkeet 1 000 €
Yhteensä
8 000 €
6 000 € (valmiiksi kasattava, lisäksi kivimateriaali erikseen)
Perustukset
3 000 € (maanvarainen betonilaatta eristettynä, massanvaihdot)
Maalit ja muut tarvikkeet 1 000 €
Yhteensä
10 000 €
Malli 2:

Materiaalit

Katosmallit voivat poiketa jonkin verran esitetyistä materiaalien suhteen.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kuvat mallista 1 ja 2 sekä esitys
katoksen sijoituspaikasta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy oleskelukatoksen sijoittamisen PoNun vieressä
olevan skeittipuiston alueelle sekä enintään 10 000 €:n suuruisen kustannusarvion.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan toteuttamaan hankkeen nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
./..
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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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MÄÄRÄRAHAN SIIRTO SEURA- JA YHDISTYSTALON (NS. PANKIN TALON)
KUNNOSTAMISEEN
Khall § 88

Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa on varattu seura- ja yhdistystalon pintaremontin tekemiseen 25 000 €.
Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry:n lausunnossa on edellytetty
tilojen liikuntaesteettömyyttä. Liikuntaesteettömyyden aikaansaamiseksi
nykyiset WC-tilat ovat mitoitukseltaan riittämättömät, tilojen oviaukkojen tulee olla vähintään 850 mm leveitä. Lisäksi tilojen ulkopuolelle tulee rakentaa liikuntaesteettömyyttä varten ramppi ja tilojen tasoerot
(kynnykset) tulee poistaa.
Liikuntaesteettömyys-wc voidaan toteuttaa siten, että nykyistä wc-tilaa
kavennetaan ja viereisiin tiloihin rakennetaan erillinen liikuntaesteettömyys-wc. Oviaukot levennetään siten, että niiden vähimmäisleveys on
850 mm ja nykyisten ovien tilalle hankitaan liukuovet.
Tilojen käyttötarkoitukselle tarvitaan rakennuslupa kokoontumis- ja liiketilaksi.
Tilojen kunnostamisen päivitetty kustannusarvio on seuraava:
- Pintaremontti, purku ja materiaalit 4 000 €
- Sähkötyöt
2 000 €
- LVI-työt
1 500 € (wc-tiloissa kalusteet
mukana)
- Ovet ja kavennustyöt
2 500 €
- Kalusteet
10 000 €
- Kulkuramppi
3 500 €
- Poistumismerkkivalaistus, kulun- 10 500
valvonta, kameravalvonta
- Nykyisen wc:n muutokset
1 000 €
- Liikuntaesteettömyys-wc
15 000 €
Yhteensä
50 000 €
Vuoden 2019 talousarviossa on seura- ja yhdistystalon remonttiin varattu
25 000 €. Nuorten oleskelukatoksen toteuttamiseen on talousarviossa varattu 35 000 €, aiemmin hyväksytyn kustannusarvion mukaan hanke
voidaan toteuttaa 10 000 €:lla, joten määrärahasta voidaan siirtää seuraja yhdistystalon kunnostamiseen 25 000 €.
Kopio Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry:n lausunnosta toimitetaan tiedoksi esityslistan mukana. Suunnitelmat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että nuorten oleskelukatoksen toteuttamisesta
säästyvä 25 000 € voidaan käyttää seura- ja yhdistystalon kunnostamiseen, jolloin hankkeen toteutukseen on käytettävissä yhteensä 50 000 €.
Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn kustannusarvion.
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.
Päivi Liu poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
______________________
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PARKKOJAN KOULUN LÄHILIIKUNTA-ALUEEN RAKENTAMISEN
URAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 89

Parkkojan koulun lähiliikunta-alueen urakkatarjouspyynnöt julkaistiin
valtakunnallisessa Hilma- tarjouskilpailujärjestelmässä 1.3. - 29.3.2019
välisenä aikana.
Urakkatarjouksen jättivät määräaikaan mennessä 5 tarjoajaa. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön soveltuvuusehdot. Tarjoukset avattiin
tarjousajan päättymisen jälkeen 29.3.2019 kello 12.30.
Tarjouspyyntö pyydettiin erikseen rakennusvaiheen 1 ja rakennusvaiheen 2 osalta kokonaishintaurakkana.
Rakennusvaihe 1 toteutetaan 1.6. - 30.10.2019 välisenä aikana.
Rakennusvaihe 2 toteutetaan optiona 6/2020 - 8/2020 välisenä aikana.
Rakennusvaihe 2 toteutus on ehdollinen ja edellyttää kunnanvaltuustolta
investointimäärärahan hyväksymistä vuoden 2020 talousarvioon. Tilaaja
voi käyttää rakennusvaihe 1 tarjouksen antaneen yrityksen vaihe 2 antamaa optiotarjousta.
Määräajan kuluessa jätetyt tarjoukset (alv 0 %)
Ralf Ajalin Oy
vaihe 1: 376 872,63
vaihe 2: 384 916,55
yht. 761 789, 18
Leikkiturva Oy

vaihe 1: 282 681
vaihe 2: 223 095
yht. 505 776, 90

Jäämestarit Oy

vaihe 1: 244 500
vaihe 2: 195 500
yht. 440 000, 00

Tieluiska Oy

vaihe 1: 444 840
vaihe 2: 409 990
yht. 854 830, 00

Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy
vaihe 1: 270 000
vaihe 2: 185 000
yht. 455 000, 00
./..
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Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Jäämestarit Oy
kokonaishintaan 440 000 €. Vaihe 1 osalta heidän tarjouksensa on myös
edullisin 244 500 €.
Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa on hankkeen toteuttamiseen
varattu 250 000 €:n määräraha. Hankkeelle on haettu valtionavustusta,
mikä voi maksimissaan olla 30 % hankkeen kustannuksista.
Tarjousten avauspöytäkirja toimitetaan tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Parkkojan koulun lähiliikuntapaikan vaiheen 1
toteuttajaksi Jäämestarit Oy:n heidän antaman kokonaistaloudellisesti
edullisimman urakkatarjouksen mukaisesti, kokonaishintaan 244 500 €
(alv 0 %). Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan urakkasopimus vaiheen 1 osalta.
Kunnanhallitus hyväksyy lisäksi Jäämestarit Oy:n antaman tarjouksen
vaiheen 2 toteutuksen osalta hintaan 195 500 € (alv 0 %), ehdolla, että
kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvioon määrärahan vaiheen 2 toteutukselle.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että se pidättää vaiheen 2 osalta tarjouspyynnössä mainitun mahdollisuuden uudelleen kilpailutukseen näin halutessaan. Vaiheen 2 optio kirjataan myös urakkasopimukseen edellä
mainituilla perusteilla. Annettu tarjous vaiheen 2 osalta sitoo urakoitsijaa
vuoden 2020 helmikuun loppuun asti.
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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VT. PÄIVÄKODIN JOHTAJAN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 90

Vt. päiväkodin johtaja on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
-

2 varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaa palvelussuhdetta 1.8.2019 alkaen
2 määräaikaista varhaiskasvatuksen opettajan palvelussuhdetta
1.8.2019 – 31.7.2020
lastenhoitajat hoitavat varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät määräaikaisesti toimikausittain
talousarvioon on varattu määrärahat

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat hakemusten mukaisesti.
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 VT. REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 91

Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) Englannin ja ruotsin kielen opettajan määräaikainen palvelussuhde
7.8.2019 – 30.5.2020
- viranhaltijan vanhampainvapaa
- talousarviossa on varattu määräraha
2) Matemaattisten aineiden päätoiminen tuntiopettajan (matematiikka,
fysiikka, kemia) määräaikainen palvelussuhde 1.8.2019-31.7.2020
- opetussuunnitelmamuutoksen myötä opetettavat tunnit ovat lisääntyneet ja sen vuoksi tuntiopettajalle on tarve
- oppilasmäärän vähenemisen vaikutus arvioidaan v. 2020 uudelleen
- talousarviossa on varattu määräraha
3) Laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen palvelussuhde 1.8.2019
– 31.7.2020
- PoL 16 §:n 16 a §:n ja 17 §:n mukaisesti oppilaalla on oikeus saada
riittävää tukea opintoihinsa
- talousarviossa on varattu määräraha
Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat hakemusten mukaisesti.
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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PARKKOJAN KOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 92

Parkkojan koulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
- luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 1.8.2019
alkaen
-

vakinainen viranhaltija irtisanoutunut tehtävästään 12.3.2019, virkaa
hoidetaan lukuvuoden 2018 – 2019 aikana määräaikaisena viransijaisuutena

-

talousarvioissa on varattu määräraha

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti.
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 VT. REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 93

Yhtenäiskoulun vt. rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

liikunnan ja terveystiedon päätoimisen tuntiopettajan virka 1.8.2019
alkaen

-

opetussuunnitelmamuutoksen ja oppilasmäärän heikon ennustettavuuden vuoksi opettavat tunnit vähenevät ja tuntiopettajan palkanmaksuperuste putoaa 24 vuosiviikkotunnista 16 vuosiviikkotuntiin

-

talousarviossa on varattu määräraha

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja
työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan
kunnanhallituksen lupa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti.
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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JÄRJESTÖ- JA SEURATALOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2019
Khall § 94

Vuoden 2019 talousarviossa on varattu 8 000,00 €:n määräraha (menokohta 5850.1220) järjestö- ja seuratalojen avustuksia varten.
Hakemusten jättöaika päättyi 29.3.2019.
Määräajan kuluessa jätettiin kunnanhallitukselle seuraavat avustushakemukset:
Haettu avustus
- Halkian Työväenyhdistys ry
ei summaa
-

Laukkosken Nuorisoseura ry

2 500,00 €

-

Pornaisten Laukkosken Työväenyhdistys ry

ei summaa

-

Pornaisten Nuorisoseura ry

9 273,13 €

-

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.
Erja Palviainen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
______________________
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YLEISAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2019
Khall § 95

Vuoden 2019 talousarviossa on varattu 4 000,00 euron määräraha (menokohta 5850.1220) yleisavustuksia varten.
Hakemusten jättöaika päättyi 29.3.2019.
Määräajan kuluessa jätettiin kunnanhallitukselle seuraavat avustushakemukset:
Haettu
Esitys
Eläkeliiton Pornaisten yhdistys
700,00 €
500,00 €
Kylä- ja asukasyhdistys POKS ry
170,00 €
170,00 €
Light Iron I ry
ei summaa
Pornaisten Eläkkeensaajat ry
500,00 €
500,00 €
Pornaisten Kuvataiteilijat Part ry
1500,00 € 500,00 €
Pornaisten Rauhanyhdistys Ry
500,00 €
500,00 €
Pornaisten sotaveteraanit ry
1000,00 € 1000,00 €
Vammaisyhdistys Pornaisten Erityiset ry 300,00 €
300,00 €
Yhteensä
4670,00 € 3470,00 €
Light Iron I ry:n hakemus toimitetaan vapaa-aikatoimelle käsiteltäväksi
seura- ja yhdistystoiminta-avustuksia myönnettäessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan esityksen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Päivi Liu ja Mika Vilén poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta

§ 96
§ 21

Kokouspäivämäärä

sivu

15.4.2019
27.3.2019

176
28

TALOUSARVIOMUUTOKSET VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2019 KÄYTTÖTALOUSMENOIHIN JA – TULOIHIN / LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLINEN KEHITTÄMISHANKE
Sivltk § 21

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten vapaaaikatoimelle 8.000 euroa käytettäväksi Kokeilun kautta liikunnan riemuun 3 -hankkeeseen. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi ajalla
1.1.2019- 31.12.2019 (ESAVI/236/2018). Avustuspäätös lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa.
Kustannuspaikalle 3301.4228 kohdennetaan tuloja 8.000 euroa. Vastaava menojen lisäys eli 8.000 euroa kohdennetaan samaiselle kustannuspaikalle 4228 alla olevan tiliöinnin mukaisesti.
TULOJEN
KOHDENNUS
3301. 4228
yht. 8 000
MENOARVION
MUUTOS
5010.4228
5103.4228
5101.4228
5580.4228
5919.4228

Määräaik/sijaisten palkat
palkkaperusteinen maksu
muut sivukulut
PALKKAKULUT Yhteensä
kalusto ja kaluston varaosat
Muut vuokramenot
Avustustiliöinti Yhteensä

4 100 €
700 €
100 €
4 900 €
2 800 €
300 €
8 000,00 €

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi ylläolevan taulukon mukaiset talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen käyttötalousmenoihin ja –tuloihin vuodelle 2019.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Minna
Pudas 0400 937 704.
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen mukaiset vapaa-aikatoimen talousarviomuutokset.
______________________________________________________
./..
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

15.4.2019

177

Kunnanhallitus

§ 96

Khall § 96

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ROSK´N ROLL OY AB:N YHTIÖKOKOUKSEEN JA ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N OSAKKEENOMISTAJIEN
KOKOUKSEEN
Khall § 97

Rosk´n Roll Oy Ab:n osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous pidetään 26.4.2019 klo 10:00 alkaen Rosk´n Roll Oy Ab:n toimistolla, osoitteessa Munkkaanmäki 51 08500 Lohja.
Kokouksessa käsitellään yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Esityslistalla
on mm. yhtiöjärjestyksen muuttaminen: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta 10 § (Yhtiökokouksen kokouspaikka), joka kuuluu seuraavasti:
”10 § Yhtiökokouksen kokouspaikka
Yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi vaihtoehtoisesti
Porvoossa, Helsingissä tai Vantaalla.”
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen numeroinnin muuttamista yhtiöjärjestyksen numeroinnin muuttamista yhtiöjärjestyskohdan
10 § lisäystä vastaavaksi.
Heti yhtiökokouksen jälkeen pidetään Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n
osakkeenomistajien kokous Rosk´n Roll Oy Ab:n toimistolla.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan Rosk´n Roll
Oy Ab:n Yhtiön 26.4.2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
sekä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n osakkeenomistajien kokoukseen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Rosk´n Roll Oy Ab:n Yhtiön
26.4.2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n osakkeenomistajien kokoukseen Terhi Niinikosken ja hänen varaedustajakseen Sari Sillan.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUKSEEN
Khall § 98

Keski-Uudenmaan Pelastusyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään Pornaisten paloasemalla keskiviikkona 17.4.2019 klo 18.30 alkaen osoitteessa Välitie 2, 07170 Pornainen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n määräämät kevätkokousasiat.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan KeskiUudenmaan Pelastusyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi 17.4.2019 pidettävään KeskiUudenmaan Pelastusyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Seija Marttilan ja hänen varaedustajakseen Hille Vihertien.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 99

Kokouspäivämäärä

sivu

15.4.2019

180

LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-403-10-0
Khall § 99

HAKIJA:
Kiinteistön omistajat ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen,
joka koskee 37,7741 hehtaarin suuruista tilaa.
RAKENNUSPAIKKA:
Kyseinen kiinteistö, 611-403-10-0 RAUHALA, sijaitsee Pornaisten länsiosassa Kirveskosken kylässä, osoitteessa Ukonojantie 230.
Alue on vanhaa maa- ja metsätalousaluetta. Ukonojantien toisella puolella on viljelyaukea. Parin sadan metrin läheisyydessä rakennuspaikasta
on neljä lähivuosikymmeninä rakennettua omakotitaloa.
Rakennuspaikka on loivaa itään päin laskeutuvaa metsämaata.
Alueella on alueellinen vesi- ja viemäriverkosto.
HAETAAN:
Kiinteistön omistajat hakevat suunnittelutarveratkaisua omakotitalon ja
talousrakennuksen rakentamiseen, joiden kokonaisala olisi 250 krsm2.
Emätilasta lohkottaisiin uudelle rakennukselle tontti.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella, jolla ei
ole mitään erityisiä aluevarauksia.
Yleiskaavaa tai asemakaavaa alueella ei ole eli rakennuspaikka on hajaasutusalueella. Lähimmälle yleiskaava-alueelle, Kirkonkylän osayleiskaava-alueelle on etäisyyttä noin 1,5 kilometriä.
ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (9.4.2019):
Aluearkkitehti puoltaa suunnittelutarveratkaisua kyseisessä tapauksessa.
Perustelut:
Alueelle on muodostunut aiemmin kymmenisen ympärivuotista asuinpaikkaa, joten alueelle on syntynyt kylämäinen alue. Uusi rakennuspaikka täydentää kylärakennetta.
Alueella on alueellinen vesi- ja viemärijärjestelmä.
Lähimmän osayleiskaavan Kirkonkylän osayleiskaavan mitoitusperiaatteiden mukaan emätilalla (37,8 ha) olisi vielä usea uusi rakennuspaikka
lohkottavissa.
Ehdot:
Rakennukset tulee sijoittaa niin, etteivät ne työnny visuaalisesti peltomaisemaan ja rakennusten ympärille on jätettävä riittävä suojapuusto.
./..
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Rakennukset tulee suunnitella rakennusvalvonnan ja aluearkkitehdin
kanssa yhteistyössä siten, että ne sopeutuvat ympäristöönsä massoiltaan,
muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väriltään.
Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan kunnan viranomaisten
määräyksiä.
Lohkottavan tontin koon tulee olla kunnan rakennusjärjestyksen mukainen.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osoitekartasta, maakuntakaavasta ja osayleiskaavasta sekä valokuvia rakennuspaikalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus yhtyy aluearkkitehdin lausunnossa esitettyihin perusteluihin ja puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti palauttaa asian takaisin valmisteluun.
______________________
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / 611-406-6-54
Khall § 100

HAKIJA:
Kiinteistön omistaja on jättänyt poikkeamislupahakemuksen, joka koskee 2,119 hehtaarin suuruista kiinteistöä 611-406-6-54 UUSIPELTO.
Kiinteistö on rekisteröity vuonna 1978.
RAKENNUSPAIKKA:
Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä, osoitteessa
Tuomponmäentie 24.
Kiinteistö sijaitsee kylässä, joka on rakentunut vuosisatojen aikana. Alueella on jokivarressa avoimia peltoja, maatilakeskuksia ja omakotitaloja
eri aikakausilta.
Rakennuspaikka on Myllykujantien ja Mustijoen välinen alue, loiva jokeen viettävä rinne tilan joenpuoleisessa osassa. Tilakeskus on ylempänä
pellon laidassa.
Alueella on vesi- ja viemäriverkosto.
Alueella on tiheä 3 - 5 metriä korkea kuusikko.
HAETAAN:
Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa kotasaunan rakentamiseen
Mustijoen varrelle.
Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan yksikerroksisen ullakottoman
saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m2, etäisyyden rannasta tulee olla vähintään 20 m ja lisäksi sellainen, että rantamaiseman
luonnonmukaisuus säilyy.
Tontin muodosta ja tien läheisyydestä johtuen paras rakennuspaikka on
hakijan mukaan tasanne, jolloin kotasaunan ulkoseinä tulisi noin 15 metrin päähän rantaviivasta, mikä poikkeaa rakennusjärjestyksestä.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella, jolla ei
ole mitään erityisiä aluevarauksia.
Kiinteistö sijaitsee vuonna 2009 lainvoiman saaneen Pornaisten eteläisten kylien osayleiskaavan alueella. Osayleiskaavassa rakennuspaikka on
AT-alueella eli kyläalueella, joka on tarkoitettu kylämäisen rakentamisen alueeksi.
Asemakaavaa alueella ei ole.
ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (9.4.2019):
Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisen myöntämistä seuraavin perusteluin ja ehdoin.
./..
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Perustelut:
Vanhoilla maatiloilla on perinteisesti ollut rantasauna jokivarressa, tilakeskuksen ollessa peltojen reunalla ylempänä jokivarressa. Rantasaunat
ovat sijainneet jopa aivan vesirajassa.
Hakijan kiinteistöllä on saunalle luonteva tasanne hakijan ehdottamalla
paikalla Myllykujantien alapuolella.
Rakennuspaikalla on myös tiheä kuusikko ja rantalepikko.
Kyseinen rakentaminen ei näy jokimaisemassa häiritsevästi mihinkään
suuntaan.
Ehdot:
Suunnittelua viedään yhteistyössä rakennusvalvonnan ja aluearkkitehdin
kanssa eteenpäin. Rakennuksen tulee sopeutua ympäristöönsä massojen,
muotojen, materiaalien ja värien suhteen.
Rakennuksen ympärille jätetään hyvä suojapuusto.
Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan kunnan viranomaisten
määräyksiä.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osoitekartasta ja maakuntakaavasta sekä valokuva rakennuspaikalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus yhtyy aluearkkitehdin lausunnossa esitettyihin perusteluihin ja puoltaa haettua poikkeamista.
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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LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE UURASTAJANTIEN
ASEMAKAAVAMUUTOSTA KOSKEVASTA KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ
TEHDYSTÄ VALITUKSESTA
Khall § 101, liite 28

Pornaisten kunnanvaltuuston 28.1.2019 §:stä 3, Uurastajantien asemakaavan muutos, on tehty kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeudelle.
Helsingin hallinto-oikeus pyytää 29.3.2019 saapuneella kirjeellä Pornaisten kunnanhallitusta
1) hankkimaan valtuuston lausunnon
2) liittämään asiakirjoihin kaikki päätöksen perusteena olleet asiakirjat,
ainakin:
-

osallistumis- ja arviointisuunnitelma
lopullinen värillinen kaavakartta
kaavamerkinnät ja –määräykset
kaavaselostus lopullisessa muodossaan
kaavaan liittyvä mitoituslaskelma tilojen rakennusoikeudesta
kaavaehdotuksesta annetut lausunnot
kaikki kaavan vaikutuksista tehdyt selvitykset
muut kaavaselostuksessa mainitut liitteet
suunnittelualueella voimassa olevat yleis- ja asemakaavakartat kaavamerkintöineen ja –määräyksineen, elleivät nämä tiedot sisälly jo
kaavaselostuksen liiteaineistoon

Lausuntopyyntö ja laadittu lausunto liitteineen on esityslistan liitteenä
nro 28.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä antaa Helsingin hallintooikeudelle liitteenä nro 28 olevan lausunnon Uurastajantien asemakaavamuutoksesta tehtyyn valitukseen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN JÄTEHUOLTOVIRANOMAISELLE JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA
Khall § 102

Uudenmaan jätelautakunta on pyytänyt lausuntoa Uudenmaan
jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiksi. Lausunto tulee antaa 16.4.2019
mennessä.
Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten,
Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vihdin kuntien yhteinen
jätehuoltoviranomainen on valmistellut luonnoksen Uudenmaan
jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiksi. Tällä hetkellä Hangossa,
Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa sekä Vihdissä
ovat voimassa Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan 5.2.2015 hyväksymät
jätehuoltomääräykset ja Askolassa, Loviisassa, Pornaisissa, Porvoossa
sekä Sipoossa ovat voimassa Porvoon alueellisen jätelautakunnan
16.12.2014 hyväksymät jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset
ovat olleet samansisältöiset alueilla vuodesta 2015 lähtien.
Jätehuoltomääräyksissä esitetyt muutokset ovat vähäisiä. Suurin osa
muutoksista on tarkennuksia vanhoihin säännöksiin tai pykälän
sanamuodon muuttamista. Suurin yksittäinen muutos on muovin
erilliskeräysvelvoite, myös lasin ja metallin erilliskeräysvelvoitetta on
muutettu. Tulevaisuudessa asumisessa syntyvien bio- ja hyötyjätteiden
erilliskeräysvelvoitteet ovat:
- biojäte, mikäli kiinteistössä on vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa
- kartonki, mikäli kiinteistössä on vähintään kaksikymmentä (20)
asuinhuoneistoa
- lasi, mikäli kiinteistössä on vähintään kaksikymmentä (20)
asuinhuoneistoa aiemmin 40 asuinhuoneistoa
- metalli, mikäli kiinteistössä on vähintään kaksikymmentä (20)
asuinhuoneistoa aiemmin 40 asuinhuoneistoa
- muovi, mikäli kiinteistössä on vähintään kaksikymmentä (20)
asuinhuoneistoa uusi
Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä
syntyvien bio- ja hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin lisättiin
muovi, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 15 kg viikossa.
Muovin keräysastia merkitään keltaisella värillä.
Tyhjennysväleihin tuli pieniä muutoksia; muovin jäteastioiden
tyhjennysväli on vähintään 12 viikkoa, samoin nelilokerikkoinen
hyötyjäte (lasi, metalli, kartonki ja muovi).
./..
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Kaksilokerikkoisen seka/biojäteastian tyhjennysväli on 2 viikkoa,
samoin enintään kahden asunnon käytössä oleva biojäteastia voidaan
tyhjentää kahden viikoin välein ympärivuotisesti.
Lisäksi jätehuoltomääräyksiin esitetään mm. että vakituiseen asumiseen
käytettävän kiinteistön jätevesilietteen tyhjennykset voidaan keskeyttää
määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämätön. Samoin jätevesilietteen
omatoimisesta käsittelystä annettuja määräyksiä tarkennetaan.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi jätehuoltomääräykset.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei kunnalla ole huomautettavaa
jätehuoltomääräysten muutoksista. Muutokset ovat pääosin vähäisiä.
Suurin yksittäinen muutos on muovin erilliskeräyksen järjestäminen yli
kahdenkymmenen asuinhuoneiston kiinteistöllä.
Jätehuoltomääräysten muutokset ovat vähäisiä sekä selkeyttävät ja
tarkentavat aikaisemmin annettuja määräyksiä. Muovin erilliskeräyksen
järjestämisen lisääminen yli kahdenkymmenen asuinhuoneiston
kiinteistöillä edistää muovin kierrättämistä ja valtakunnallisen
jätesuunnitelman tavoitteita.
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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 103

Kokouspäivämäärä

sivu

15.4.2019
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LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSALUONNOKSEN PERUSTEISTA
Khall § 103

Uudenmaan jätelautakunta on pyytänyt lausuntoa Uudenmaan
jätelautakunnan jätetaksaluonnoksen perusteista. Lausunto tulee antaa
16.4.2019 mennessä.
Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten,
Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vihdin kuntien yhteinen
jätehuoltoviranomainen on valmistellut luonnoksen Uudenmaan
jätelautakunnan jätetaksan perusteiksi. Jätetaksassa määrätään kunnan
järjestämän jätehuollon maksut ja niiden perusteet, jotka perustuvat
jätelain 78-79 §:iin.
Tällä hetkellä Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalle, Raaseporissa,
Siuntiossa sekä Vihdissä on voimassa Länsi-Uudenmaan
jätelautakunnan 15.12.2016 hyväksymä jätetaksa ja Askolassa,
Loviisassa, Pornaisissa, Porvoossa sekä Sipoossa on voimassa Porvoon
alueellisen jätelautakunnan 29.11.2016 hyväksymä jätetaksa. Jätetaksat
ovat olleet samansisältöiset alueilla vuodesta 2017 lähtien.
Taksat on laadittu niin, että se on kaikille kuntalaisille yhdenvertainen.
Luonnoksessa on esitetty erittäin vähäisiä muutoksia voimassa oleviin
jätetaksoihin (perusteisiin). Tyhjennysmaksuihin ei ole tulossa
muutoksia.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi jätetaksaluonnos.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei kunnalla ole huomautettavaa
esityksestä jätetaksan perusteiksi.
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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 104

Kokouspäivämäärä

sivu

15.4.2019
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ILMOITUSASIAT
Khall § 104

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 25.3.2019 UUDELY/3511/2018: Joukkoliikenteen valtionavustuksen maksaminen.



Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 26.3.2019.



Sosiaalitaito: Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018.



Myrskylän kunta, pöytäkirjanote 1.4.2019 § 45: Kiinteistöveroselvitys.



Päätöksiä ajalta 2. – 15.4.2019:
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

§ 105

MUUT ASIAT
Khall § 105

Ei muita asioita.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

15.4.2019
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

15.4.2019

106
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
89, 94, 95, 97, 98

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
89, 94, 95, 97, 98

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

