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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
Haukkasalo Hannu
Marttila Seija
Autere Mikko

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja §:t 107 - 111

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

107 – 133

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 9.5.2019.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Vilén ja Riitta Villanen.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Juha Virkki

Hannu Haukkasalo § 124,

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

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

Pornainen 9.5.2019
Allekirjoitukset

Riitta Villanen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Mika Vilén

Aika ja paikka

Pornainen 10.5.2019
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila

Seija Marttila
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KADUNPITOPÄÄTÖS JOKIKUJAN SEKÄ YLIJOENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEELLA
ALAKUJAN, KLEMOLANKUJAN JA YLÄKUJAN OSALTA
Khall § 107

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve
sitä edellyttää eikä kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna.
Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kunnalle. Kiinteistölle kuuluvista kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa
669/1978 (kunnossapitolaki).
Tontinomistajan velvollisuutena on:
 Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä.


Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru
vapaana lumesta ja jäästä.



Pitää kunnossa tontille johtava kulkutie.



Katualueeseen kuuluvan enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta
ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä
pitäminen.



Ilmoittaa kunnalle tai poliisille havaitsemistaan liikennettä vaarantavista kuopista ja muista vastaavista puutteista sekä ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi sillä alueella, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana.



Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.



Pyörätien sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattoman jalankulkuja pyörätien kunnossapito kuuluu kunnalle sen estämättä, mitä 1
momentissa säädetään.
./..
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Kunnossapitolaissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun
osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja
sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty.
Seuraavien katujen ja katuosuuksien osalta on katsottava kadunpitovelvollisuuden syntyneen ja niiden tyydyttävän asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen, joten niiden osalta tulee tehdä kadunpitopäätös.
Ylijoen alue:
 Ylijoentie asemakaava-alueella


Alakuja



Klemolankuja



Yläkuja



Jokikuja

Esityslistan mukana toimitetaan tiedoksi karttakopiot, joista ilmenee katujen ja katuosuuksien sijainti.
Kunnanjohtajan ehdotus:
a) kunnanhallitus päättää tehdä kadunpitopäätöksen edellä mainituista
kaduista ja katuosuuksista ja
b) ilmoittaa päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta kirjeellä katujen ja katuosuuksien varrella
sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain
139 §:ssä säädetään.
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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PORNAISTEN KUNNAN METSÄNHOIDOLLISET TOIMENPITEET
Khall § 108

Pornaisten kunnan metsänhoidolliset toimet kaudelle 2018 - 2019 ja
2018 - 2020 kilpailutettiin Hilma- hankintajärjestelmässä 14.2. 20.3.2019 välisenä aikana. Tarjouksia saatiin 4 kpl. Tarjoukset avattiin
25.3.2019 ja tarjousten osalta selvitettiin tarjousten soveltuvuusehdot.
Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusehdot. Tarjousten avauksen yhteydessä todettiin, että annetut tarjoukset ja arviot metsänhoidollisista
toimista erosivat huomattavasti toisistaan annettuihin metsäsuunnitelman
lähtötietoihin verrattuna. Tämän vuoksi vertailu toteutettiin tarjoajien antamien yksikköhintojen ja metsäsuunnitelmassa annettujen määrien perusteella. Näin saatiin vertailukelpoinen arvo parhaalle myyntituloarviolle ja metsänhoitokuluille metsäsuunnitelman mukaisesti toteutettuna eli
vertailuluku (Liitteenä laskentataulukot ja yhteenveto yksikköhintatarkasteluista).
YHTEENVETO VERTAILUISTA: Paras myyntitulo arvio -kulut vertailu toteutettiin yksikköhintavertailuna metsäsuunnitelmassa annetuilla arviomäärillä ja pinta-aloilla kaudelle 2018 - 2019 ja 2018 - 2020. Vertailujen tarkemmat laskentakaaviot ovat liitteenä.

Tarjoaja
L&T Biowatti Oy
Stora Enso Oyj
Koumet Oy
Wide Metsä Oy

Ensiharv. harvennus avohakkuu Tulot yht. Hoitokulut VERTAILU
16672
37895
52274
106841
26288
80553
16833
39502
54786,5 111121,5 27066,394
84055,106
12108
35973
53708
101789
26251
75538
12745
36928,9
42241,4
91915,3
16797
75118,3
Tehdyn yksikköhintavertailun pohjalta kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous oli Stora Enso Oyj:n antama tarjous, jonka laskennallinen metsäsuunnitelmaan perustuva tulo-meno vertailuluku (VERTAILU) oli paras.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valitaan Stora Enso Oyj:n toteuttamaan Metsäsuunnitelman mukaiset tarjouspyynnössä mainitut toimet kaudelle 2018
- 2019, 2018 - 2020 ja näihin liittyvät metsänhoidolliset toimet tarjouspyynnön, annetun tarjouksen ja tilaajan tarjouspyynnössä mainittujen
vaatimusten mukaisesti. Kuvioiden 58, 59 ja 63 osalta työn ajoituksesta
vuodelle 2019 tulee sopia tilaajan kanssa. Kuvioiden 118-121, 123, 125
ja 127 osalta tulee lisäksi huomioida erityisesti maisemalliset arvot (rantavyöhyke), Metso-inventointi vaatimuksineen sekä muut kaavalliset
asiat. Näiden osalta metsänhoidolliset toimet sovitaan ja katselmoidaan myyjän kanssa alueelliset, maisemalliset ja luonto-arvot huomioiden. Hankinnan osalta laaditaan erillinen sopimus, missä sovitaan yksityiskohdat näiden osalta.
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Tarjoajan tarjouksessa esittämän tuottoarvion osalta lopulliset myyntitulot määräytyvät tehtyjen toimenpiteiden ja mittausten mukaisesti tarjouksessa (19.3.2019) annetuilla yksikköhinnoilla sekä hakkuuajankohdan mukaisesti. Hakkuuajankohdat ja menetelmät sovitaan tilaajan edustajan kanssa.
Tarjouspyynnössä mainittua optiota ei käytetä, koska kansallisena hankintarajana ennakoidulle arvolle on 221000€, jonka alle hankintapäätöksen ennakoitu arvo nyt jää.
Lisätietoja hankinnasta antaa tekninen johtaja Mikko Autere puh.
040 174 5007.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KORVAUSESITYS, KOSKIEN YLIJOEN ALUEELLA TEHTYÄ KATUALUEEN HALTUUNOTTOTOIMITUSTA JOULUKUUSSA 2018
Khall § 109

Ylijoen alueella on tehty katualueen haltuunottotoimitus joulukuussa
2018.
Maanmittaustoimituksen yhteydessä asukas on esittänyt, että
kaavan laadinnan ja tiealueen rakentamisen myötä tontille kulku ja autotallille kääntyminen hankaloituu huomattavasti.
Maanmittaustoimituksen yhteydessä kiinteistöstä lohkottiin katualueeksi 631 m2:n suuruinen alue, jolloin kiinteistön koko pieneni saman verran.
Maanmittaustoimitukseen ei kuulunut korvauksista sopiminen, vaan
niistä tulee sopia erikseen.
Yleiskaavan ja asemakaavan toteutumisesta johtuvasta korvauksesta
todetaan maankäyttö- ja rakennuslain 14 luvun 104 §:ssä seuraavaa:
Korvattava katualue
Kunnan omistukseen 94 §:n mukaan siirtyvästä katualueesta kunta on
velvollinen suorittamaan maanomistajalle korvausta siltä osin kuin luovutettavan alueen pinta-ala ylittää 20 prosenttia hänen kysymyksessä
olevalla asemakaava-alueella omistamastaan maasta tai on suurempi sitä
rakennusoikeuden määrä, jonka saa rakentaa hänelle jäävälle maalle tällä
asemakaava-alueella. Korvausvelvollisuuden määrittelyssä ei oteta huomioon asemakaavassa maa- ja metsätalousalueeksi tai vesialueeksi osoitettua aluetta.
Edellä 1 m momentissa tarkoitetun luovutettavan alueen määrä lasketaan ensimmäisen asemakaavan mukaan. Pinta-alavaatimus ei ole täyttynyt ja tätä kautta kunnalla ei ole korvausvelvollisuutta olemassa.
Muussa kuin 1 momentin mukaisessa tapauksessa kunta on velvollinen
suorittamaan katualueesta maanomistajalle korvauksen, joka määrätään
soveltaen lunastuslain säännöksiä korvauksen perusteista, ei kuitenkaan
lain 36 §:ää. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kunta on velvollinen suorittamaan katualueesta maanomistajalle korvauksen, jos
luovuttaminen korvauksetta on luovutuksesta hänelle aiheutuvat ja kaavasta häneen kohdistuvat kokonaisvaikutukset huomioon ottaen poikkeuksellisesti ilmeisen kohtuutonta. Maanomistaja on esittänyt, että kaavan muutoksen myötä on syntynyt sellaisia liikennehaittoja, jotka ovat
kohtuuttomia.
./..
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Maanomistajalle ei 1 momentista poiketen ole oikeutta saada korvausta
yksityistielain 3 §:ssä tarkoitetusta yksityistiestä, kun tie on asemakaavassa osoitettu katualueeksi. Yksityistiestä on tullut katualuetta, joten
näiltäkin osin myös tämän lain pykälä viittaa siihen, ettei korvausvelvoitetta ole.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että tiealueesta, joka jää nyt haltuun otetun katualueen sisälle ei makseta korvausta perustuen maankäyttö- ja rakennuslakiin. Myöskään pinta-alan perusteella ei korvausta maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tarvitse maksaa.
Kunnanhallitus päättää, että katualueelle jäävästä maa-alueesta, jonka
pinta-ala on 631 m2, kunta maksaa kertakorvauksena 2 €/m2, eli 1262 €.
Kertakorvauksen maksaminen perustuu kaavan mukaan tuomaan haittaan piha-alueen maan menetyksestä.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan
neuvottelemaan sekä laatimaan ja allekirjoittamaan kunnanhallituksen
päätöksen mukaisen sopimuksen.
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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TEKNISEN JOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 110

Tekninen johtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

ruokapalveluesimiehen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
5.8.2019 alkaen

-

nykyinen työntekijä valittu palvelupäällikön työsuhteeseen

-

huolehtii ruokapalveluiden toteuttamisesta, organisoinnista, hankinnoista sekä työnjohtamisesta

-

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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LISÄMÄÄRÄRAHA LINNUNLAULUN PÄIVÄKODIN SUUNNITTELUUN
Khall § 111

Linnunlaulun päiväkodin suunnitteluun on varattu vuoden 2019 talousarvion investointiosassa 60 000 €: määräraha.
Pääsuunnittelu kilpailutettiin vuoden 2018 lopulla, hankkeeseen varatusta määrärahasta käytettiin vain osa. Rakennesuunnittelu ja erityissuunnittelu LVIAS (lämpö, vesi, ilmanvaihto, automaatio ja sähkö) kilpailutettiin tämän vuoden puolella.
Hankkeen suunnittelun kustannusarvioksi on kilpailutuksen kautta muodostunut:
Pääsuunnittelun kustannukset
66 000 €
kattohintatarjous
Rakennesuunnittelu
35 000 €
kattohintatarjous
LVIA –suunnittelu
20 700 €
kattohintatarjous
Sähkösuunnittelu
14 490 €
kattohintatarjous
Yhteensä
136 190 €
Tekninen johtaja esittää, että kunnanviraston julkisivun korjaukseen varatusta 50 000 €:n määrärahasta siirrettäisiin 40 000 € ja Hyötinmäessä
sijaitsevan sr-merkinnällä varustetun talon ulkopintojen korjaukseen varattu määräraha 35 000 € siirrettäisiin kattamaan Linnunlaulun päiväkodin suunnittelukustannuksia.
Kunnanviraston julkisivun korjauksen toteutus on osoittautunut haasteelliseksi materiaalin hankalan saatavuuden vuoksi. Kunnantalon julkisivun
korjaukseen ja sr-merkinnällä varustetun talon ulkopintojen korjaukseen
tullaan esittämään määrärahat vuoden 2020 talousarvioon.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanviraston julkisivun korjaukseen varatusta määrärahasta 40 000 € ja Hyötinmäessä sijaitsevan sr-merkinnällä
varustetun talon ulkopintojen korjaukseen varattu 35 000 €:n määräraha
kohdistetaan Linnunlaulun päiväkodin suunnittelukustannuksiin, jolloin
määräraha on yhteensä 135 000 €.
Mikäli kattohinnat toteutuvat kaikista annetuista tarjouksista, voidaan
erotus kattaa kuntakehitystoimialan asiantuntijapalkkioista.
Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn Linnunlaulun päiväkodin
suunnittelua koskevan kustannusarvion edellä esitetyn mukaisena.
./..
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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.
______________________
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YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN JA HÄNEN VARAEDUSTAJAN VALINTA UUDENMAAN
PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN
Khall § 112

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään
5.6.2019 klo 12.30.
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on 17.4.2019 saapuneella viestillä pyytänyt kuntia valitsemaan yhtymäkokoukseen edustajan ja varaedustajan.
Kuntalain (410/2015) 60 §:n 2 momentin mukaan kuntayhtymäkokousedustaja valitaan kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokousedustaja
edustaa kokouksessa kuntaa.
Valittujen henkilöiden nimet yhteystietoineen tulee ilmoittaa 17.5.2019
mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 5.6.2019 pidettävään yhtymäkokoukseen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän
5.6.2019 pidettävään yhtymäkokoukseen kunnan edustajaksi Mika Vilén
ja varaedustajaksi Peter de Jong.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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KUNNANVALTUUSTON 29.4.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 113

Kunnanhallitukselle esitellään 29.4.2019 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 23

Talousarviomuutokset vapaa-aikatoimen vuoden 2019
käyttötalousmenoihin ja –tuloihin/liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämishanke
Otteet: sivistyslautakunta, kirjanpito, talous- ja viestintäjohtaja

§ 24

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Uurastajantien asemakaavamuutosta koskevasta kunnanvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta
Ote: Helsingin hallinto-oikeus

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN VAPAAEHTOISTEN PALOKUNTIEN KÄYTTÄMINEN KAIKISSA PELASTUSTOIMEN TEHTÄVISSÄ ETENKIN LIIKENNEONNETTOMUUSTEHTÄVISSÄ
Khall § 114

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan Pornaisten
edustaja sekä Pornaisten ja Laukkosken VPK:n edustajat ovat toimittaneet kunnanhallitukselle 9.4.2019 seuraavan sisältöisen kirjeen:
”Nykyisin paikallisia vapaaehtoisia palokuntia ei Keski-Uudenmaan
alueella hälytetä liikenneonnettomuustehtäviin. Palolaitoksen yksiköt tulevat esim. Järvenpäästä tai Sipoosta. Tällöin isomman paikkakunnan
alue jää vähemmälle vahvuudelle. Näin ei tarvitsisi olla, jos Pornaisten
resursseja käytettäisiin paremmin. Vakituisen yksikön ei aina kaikissa
tapauksissa tarvitsisi tulla paikalle ollenkaan.
Pornaisissa on ennen edellistä hätäkeskusjärjestelmän päivittämistä suoritettu kaikki tehtävät pääosin itsenäisesti. Lähtövalmius varsinkin iltaja viikonloppuaikaan on erittäin hyvä. Lähtönopeus on keskimäärin ollut
5-8 minuuttia. Kohteessa yksiköt ovat olleet normaalisti reilusti ennen
toiselta paikkakunnalta tulevaa vakituisen yksikköä. Huonolla ajokelillä
paikallisetu korostuu.
Sopimuspalokuntien koulutusohjelmaan kuuluu pelastustyönkurssi joka
painottuu pääasiassa tieliikennepelastamiseen. Palokunnissa harjoitellaan viikkoharjoituksissa myös tieliikennepelastamista. Pornaisten palokunnat kykenevät suoriutumaan myös liikenneonnettomuustehtävistä.
Paikallistuntemuksesta on ollut toisinaan mainittavaa hyötyä, kun osoite
tai ajoreitti on ollut epäselvä. Alueen palokunnilla on halukkuutta myös
liikenneonnettomuustehtävien suorittamiseen.
Vakituista pelastuslaitoksen yksikköä ei Pornaisissa ole. Poliisit liikkuvat tällä alueella harvoin ja onkin yleistä, että Pornaisissa ajetaan joskus
”liikennesäännöistä piittaamatta”. Liikenneonnettomuuksia Pornaisissa
on parikymmentä vuosittain.
Uuden hätäkeskusjärjestelmän Erican käyttöönoton yhteydessä olisi
mahdollista palauttaa ym. tehtävät Pornaisten vapaaehtoisille palokunnille.
Pornaisten palokuntayhdistyset esittävät Pornaisten kunnanhallitukselle,
että kunnanhallitus edelleen esittää vaatimuksen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnalle yllämainittujen tehtävien palauttamisesta.”
./..
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Kunnanhallitus
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./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus lähettää edellä olevan esityksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.
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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PERUSKOULULAISILLE MYÖNNETTÄVÄT STIPENDIT
Khall § 115

Kunnalla on jatkuva tuottotili Itä-Uudenmaan Osuuspankissa, josta koulujen oppilaille jaetaan vuosittain tilin tuottama korko stipendeinä. Korot
ovat viime vuosina olleet niin alhaisella tasolla, että korkea ei ole juurikaan kertynyt. Vuonna 2018 kunnanhallitus myönsi kertyneen koron
(1,88 €) lisäksi 698,12, yhteensä 700,00 €. Korkoa ei ole nyt kertynyt.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää stipendeinä jaettavaksi 700,00 €.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN KUUMA –JOHTOKUNTAAN
TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2021
Khall § 116

KUUMA-seutu liikelaitoksen hallintoa varten Keravan kaupunginvaltuusto asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan, joka toimii Keravan kaupunginhallituksen alaisena
kuntalain mukaisena sopijakuntien yhteisenä toimielimenä. Nykyisen
johtokunnan kausi päättyy kesäkuun lopussa 2019.
Johtokunnassa on vähintään kaksi jäsentä jokaisesta yhteistyösopimuksen allekirjoittaneesta KUUMA-kunnasta.
KUUMA-kuntien valtuustoja on pyydetty esittämään jäsenensä (jäsenet
ja varajäsenet) KUUMA-johtokuntaan kaudelle 2019 – 2021 21.5.2019
mennessä. Näin esitykset ehtivät Keravan kaupunginhallituksen käsittelyyn 28.5.2019. KUUMA-johtokunnan kokoonpano vahvistetaan Keravan kaupunginvaltuuston toimesta 3.6.2019.
KUUMA-johtokunnassa ovat toimineet asemavaltuutuksen perusteella
jäseninä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ja varajäseninä valtuuston ja hallituksen ensimmäiset varapuheenjohtajat.
Valtuusto käsittelee hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston valintaa
kokouksessaan 27.5.2019.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä nimeää asemavaltuutuksen perusteella KUUMA-johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2019 – 2021.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 117

Varhaiskasvatuksen ohjaaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 1.8.2019 lukien

-

kerhotoiminnan lisäksi toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat mm.
avoimen varhaiskasvatuksen aloittaminen syyskaudella 2019; pedagoginen vastuu toiminnan toteuttamiseen liittyen, avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen, yhteistyö perheiden ja muiden toimijoiden kanssa

-

varhaiskasvatuslaki § 35 varhaiskasvatuksen opettajien/sosionomien
lisääminen vuoteen 2030 mennessä

-

talousarviossa 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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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VT. PÄIVÄKODIN JOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 118

Vt. päiväkodin johtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikainen palvelussuhde
1.8.2019 – 31.7.2020 väliseksi ajaksi

-

syksyn 2019 lapsiryhmät edellyttävät lastenhoitajien palkkaamisen

-

varhaiskasvatuslaki 35 §

-

talousarvioon 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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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YHTENÄISKOULUN VT. REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 119

Yhtenäiskoulun vt. rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) luokanopettajan virka toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 1.8.2019 alkaen
-

nykyinen viranhaltija irtisanoutunut tehtävästä

-

ei voi jättää täyttämättä

-

oppilasmäärän mahdollinen väheneminen ja nykyisen henkilöstön
eläköitymisennusteet mahdollistavat viran täytön

-

talousarviossa varattu määräraha

2) laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen palvelussuhde 1.8.2019
– 31.7.2020
-

PoL 16 §:n, 16 a §:n ja 17 §:n mukaisesti oppilaalla oikeus saada riittävää tukea opintoihinsa

-

esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimet –hankeraha ja
määräraha talousarviossa

3) hyvinvointiopettajan määräaikainen palvelussuhde 1.8.2019 –
31.7.2020
-

PoL ja oppilashuoltolaki edellyttävät oppilaiden hyvinvoinnista huolehtimista

-

hankerahoituksella mahdollistetaan tehtävän riittävän pitkäaikainen
kokeilu, josta saaduilla tuloksilla mietitään tehtävän vakinaistamista

-

opettaja työskentelee kunnan kaikilla kouluilla

-

esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimet – hankeraha ja
määräraha talousarviossa

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.
./..
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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.
______________________
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VAPAA-AIKAPALVELUJEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 120

Vapaa-aikapalvelujen päällikkö on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

etsivä nuorisotyöntekijä toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen viimeistään 1.8.2019

-

nykyinen työntekijä on irtisanoutunut

-

talousarviossa on määräraha

-

etsivään nuorisotyöhän on saatu valtionavustusta 30.8.2020 saakka

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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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YHTENÄISKOULUN VS. APULAISREHTORIN TOIMITTAMAT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 121

Yhtenäiskoulun vs. apulaisrehtori on toimittanut seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) Jopo-ohjaajan määräaikainen työsuhde 7.8.2019 – 29.5.2020 koulupäivien sekä suunnittelupäivien ajaksi, työaika 30 h/viikko
-

opintovapaasijaisuus

-

talousarviossa on määräraha

2) 2 koulunkäynnin ohjaajan määräaikaista työsuhdetta 6.8.2019 –
29.5.2020 koulupäivien sekä suunnittelupäivien ajaksi, työaika 30
h/viikko
-

joustavien opetusjärjestelyjen vuoksi ohjaajaresurssia tarvitaan tukea
tarvitsevien oppilaiden ohjaamiseen

-

talousarviossa 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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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SIVISTYSJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 122

Sivistysjohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
-

yhtenäiskoulun apulaisrehtorin toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 1.8.2019 alkaen

-

edellinen viranhaltija valittu rehtoriksi

-

yhtenäiskoulun johtaminen edellyttää toiminnasta vastaavaa rehtoria
ja apulaisrehtoria

-

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 kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISISTA JA TALOUDELLISISTA TAVOITTEISTA VUODELLE 2020
Khall § 123

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta pyytää Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen kunnilta lausuntoa KeskiUudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2020 3.5.2019 mennessä.
Kuntalaki määrittelee 67 §:ssä johtokunnan tehtäväksi päättää toiminnan
kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä tavoitteiden saavuttamisen seuraamisen ja raportoinnin. Pelastuslaitoksen raportointi tehdään kolmannesvuosittain ja raportti toimitettaan kunnille sekä sairaanhoitoalueille.
Pelastuslaitos on valmistellut pelastustoimen valtakunnallisen strategian
2025, pelastuslaitoksen oman strategian ja kuntien strategioiden sekä ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätösten pohjalta vuoden 2020
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valmistelun perustana on lisäksi
käytetty toimintaympäristöanalyysia ja riskienarviointia.
Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut pelastustoimen kuntien ja
sairaanhoitoalueiden maksuosuuden korottaminen kustannustasoa vastaavaksi. Tulevat palkankorotukset on arvioitu talousarviovalmistelussa
olevan 1 % palkkasummasta. Palkankorotustenlisäksi pelastuslaitoksen
tulee varautua täysimääräisten lomarahojen maksuun vuonna 2020.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on käynyt alustavia neuvotteluja
HYKS-Peijaksen ja HUS Ensihoidon kanssa Ruskeasannan paloasemalle
sijoitetun ambulanssin EKU 6232, nykyisin valmiudessa joka päivä klo
9 – 23, muuttamisesta ympärivuorokautiseksi. Muutoksesta aiheutuu
noin 300 000 €:n lisäkustannus, mikä on huomioitu Keski-Uudenmaan
pelastuslaitoksen alustavassa vuoden 2020 talousarvioesityksessä. Lopullinen päätös ambulanssin valmiuden muutoksesta varmistuu HUSEnsihoidon käytyä neuvottelut kuntien kanssa.
Tulevaisuudessa pelastuslaitoksen ICT-kustannukset lisääntyvät merkittävästi kun vuoden 2019 aikana käyttöön tulevat turvallisuusviranomaisten verkko (TUVE) ja hätäkeskustietojärjestelmä ERICA. Vuonna 2020
otetaan käyttöön turvallisuusviranomaisten kenttäjohtojärjestelmä (KEJO), pelastuslaitosten valvontasovellus valvonnan ja sen raportoinnin
tarpeisiin sekä kuuden pelastuslaitoksen yhteisenä hankintana toteutettu
operatiivinen henkilöstösuunnitteluohjelmisto.
./..
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Käynnissä olevassa pelastuslaitoksen kehittämishankkeessa on todettu
pelastuslaitoksen oman tietohallinnon tarvitsevan lisää myös henkilöstöresursseja selviytyäkseen kaikista suunnitelluista tietojärjestelmähankkeista. Pelastuslaitos esittää pelastuslaitoksen viestihuollon vahvistamista yhdellä henkilöllä.
Pelastuslaitoksen resurssien suunnittelun vastuulle on tullut sopimuspalokuntalaisten fyysisen työkyvyn seuranta ja sen vaatima työterveyshuolto sekä operatiivisen henkilöstön osaamisen seurannalle ja ylläpidolle on asetettu lisää vaatimuksia. Pelastuslaitoksella on tarve vahvistaa
operatiivisen henkilöstön resurssiensuunnittelua yhdellä henkilöllä.
Palomestareiden työajan muutoksen vaatima henkilöresurssien lisäys
toteutettiin keväällä 2019 muuttamalla kahden ylipalomiehen virka palomestarin viraksi. Pelastuslaitos esittää kahden palomiehen viran perustamista, jotta pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyky säilyisi entisellään. Kivistö-Klaukkala alueen pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden turvaamiseksi on tehty suunnitelma Luhtaanmäen paloasemasta,
jonka toteutuksen myötä Vantaan maksuosuuteen tulisi viiden henkilötyövuoden lisäys, tämä siirretään myöhemmäksi vuoteen 2021, koska
alueella ei ole tarvittavaa kunnallistekniikkaa paloaseman rakentamiseksi.
Pornaisten kunnan maksuosuus lausunnolle lähetetyn talousarvioesityksen mukaan vuonna 2020 on 400 482 €, tänä vuonna maksuosuus on
382 883 €, joten lisäystä 4,59 %.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma 2020.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa:
Toimintasuunnitelmassa esitetyt toiminnan painopisteet ovat oikean
suuntaisia, mutta kustannustason nousua pidetään liian korkeana.
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.
______________________
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN SARASTIA OY:N YLIMÄÄRÄISEEN
YHTIÖKOKOUKSEEN 7.5.2019 SEKÄ OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 124, liite 29

Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta
1.5.2019 alkaen. Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy. Pornaisten kunta on
Taitoa Oy:n omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön omistaja.
Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 7.5.2019 klo 13.00
Kuntatalolla Helsingissä. Ylimääräisen yhtiökokouksen pääaiheina on
hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatuista osakeanneista,
osakkeen merkintähinnasta päättäminen sekä siirtymäkauden hallituksen
jäsenten valitseminen.
Sarastian omistajat ovat aikaisemmin päättäneet osakassopimuksen tekemisestä, joka korvaa mahdolliset vanhat vastaavat sopimukset. Yksi
osakassopimuksen keskeisistä funktioita on varmistaa yhtiön sujuva
liikkeellelähtö sulautumisen jälkeen.
Liitteenä nro 29 on 7.5.2019 voimaan tuleva osakassopimus, tämä päivämäärä on ensimmäinen mahdollinen allekirjoituspäivämäärä. Nykyisten
omistajien tulisi allekirjoittaa sopimus viimeistään 30.8.2019.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajaksi Sarastia Oy:n 7.5.2019 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen hallintojohtaja Seija Marttilan ja
varaedustajaksi talous- ja viestintäjohtaja Hille Vihertien.
Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 29 olevan Sarastia
Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa yhtiökokousedustajan allekirjoittamaan sopimuksen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Seija Marttila poistui kokouksesta asiasta tehdyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan pitäjänä toimi Hannu Haukkasalo.
./..
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Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN
Khall § 125

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina 23.5.2019 klo
12.00 Scandic Järvenpäässä, Asema—aukio. ryhmäkokoukset pidetään
klo 11.00 – 12.00.
Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu
toimielin (kuntalaki 410/2015 60 §:n 2 momentti).
Yhtymäkokousedustaja edustaa kokouksessa kuntaa.
Edustajan kulut, esimerkiksi mahdollisen kokouspalkkion, matkakustannusten korvauksen ja ansionmenetyksen korvaa asianomainen kunta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan Eteva
kuntayhtymän 23.5.2019 pidettävään yhtymäkokoukseen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi Eteva kuntayhtymän 23.5.2019 pidettävään yhtymäkokoukseen Päivi Laitisen ja varaedustajaksi Juha Virkin.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNNAN LIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄPÄÄTÖKSEN VALMISTELUA VARTEN
Khall § 126

Kunnan on jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen,
mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen (jäljempänä jätevesiliete), kuljetus ja käsittely.
Vanhan jätelain mukaan jätteenkuljetus järjestettiin joko kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena.
Nykyisen jätelain mukaan sopimusperusteinen kuljetusjärjestelmä ei ole
enää laillinen, vaan jätteen kuljetus pitää järjestää joko kunnan järjestämänä tai kiinteistön haltijan järjestämänä. Jos kunnassa oli jätelain voimaantuloaikana (1.5.2012) käytössä sopimusperusteinen jätteen kuljetusjärjestelmä, jätelaki vaatii, että jätehuoltoviranomainen päättää siirtyykö kunta kunnan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään vai kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään.
Uudenmaan jätelautakunnan alueella (Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila,
Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti)
on edelleen käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetusjärjestelmä jätevesilietteiden osalta. Jätevesilietteiden kuljetusjärjestelmää on käsitelty
useaan otteeseen sekä Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa, että Porvoon
alullisessa jätelautakunnassa, mutta lainvoimaista päätöstä ei ole. Helsingin hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus ovat palauttaneet lautakuntien tekemät päätökset uudelleen käsiteltäviksi. Siten Uudenmaan jätelautakunnan on tehtävä päätös jätevesilietteiden kuljetusjärjestelmästä.
Päätös koskee koko jätelautakunnan aluetta Itä- ja Länsi-Uudellamaalla.
Päätöksen pitää perustua laissa mainittujen ehtojen toteutumiseen.
Lausunto on pyydetty toimittamaan Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 3.5.2019.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselle seuraavan lausunnon:
Pornaisten kunta kannattaa nykyisen kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän jatkamista, mikäli jätelain 37 §:n vaatimukset
täyttyvät.
./..
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Pornaisten kunnan alueella toimii kolme vesiosuuskuntaa ja taajamaalueella kunnan vesilaitos, joiden toimesta jätevedet ohjautuvat siirtoviemärin kautta Keravalle ja edelleen Helsinkiin puhdistettavaksi. Tämän johdosta tyhjennettäviä sako- ja umpikaivoja on suhteellisen vähän.
Kunnan alueella on tarjolla jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmä ei edistä jätehuollon yleistä
toimivuutta kunnassa, eikä tue jätehuollon alueellista keittämistä sen paremmin kuin kiinteistön haltijoiden järjestämänä. Kiinteistön haltijoiden
järjestämä sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmä ei automaattisesti aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kiinteistön
haltijoiden järjestämän jätteenkuljetuksen vaikutukset voidaan arvioida
kokonaisuutena myönteiseksi, ottaen erityisesti huomioon vaikutukset
kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Lisäksi tulee myös huomioida, että mikäli kunta järjestää lietteidenkuljetuksen keskitetysti, niin päätöksen taloudellisten vaikutuksien ei voida
katsoa olevan paikallisten yrittäjien toiminnan kannalta suotuisia.
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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VIIKONLOPPULIIKENNE PORNAINEN – HELSINKI – PORNAINEN JA
ARKILIIKENNE 787
Khall § 127

Lauantaisin on Pornaisista kolme suoraa vuoroa Helsinkiin ja takaisin
sekä sunnuntaina kaksi suoraa vuoroa Helsinkiin ja takaisin.
ELY-keskus on tiedustellut kunnan halukkuutta vuorojen kustannuksiin
osallistumisesta viikonloppuisin välillä Nikkilä – Pornainen, Pornainen –
Nikkilä.
ELY-keskus on ilmoittanut osallistuvansa kustannuksiin 50 %:lla. Kunnan osuus viikonloppuliikenteen osalta olisi 12 500 € vuodessa.
Pohjolan liikenteeltä saadun arvion mukaan viikonloppuvuoroilla (L787)
on Pornaisten suunnalla tehty viimeisen 12 kuukauden aikana 1411 matkaa muualla kuin HSL-alueen sisällä.
Arkiliikenteen (787) osalta ELY-keskus on tehnyt ELY-liikenteen osalta
bruttoliikennettä koskevan jatkopäätöksen. Arkiliikenteen osalta Pornaisista on Nikkilän kautta kahdeksan vuoroa M-P Helsinkiin ja Helsingistä
Nikkilän kautta Pornaisiin.
Pornaisten kunnan osuus kustannuksista on 20 000 € vuodessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu viikonloppuliikenteen kustannuksiin 12 500 €:lla ja arkiliikenteen 787 M-P liikenteen kustannuksiin 20 000 €:lla.
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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JÄRVENPÄÄ – POHJOLA – LINJATIE – HALKIA, HALKIA – LINJATIE – HAARAJOKI –
JÄRVENPÄÄ VUOROJEN KUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN
Khall § 128

ELY-keskus on kilpailuttanut Järvenpää – Halkia – Järvenpää vuorot.
Tarjoukset on avattu ELY:ssä 2.5.2019. Hinnat eivät ole julkisia ennen
kuin ELY on tehnyt hankintapäätöksen. Aikataulu sisältää kolme vuoroa
Halkiasta Järvenpäähän aamupäivällä ja kolme vuoroa Järvenpäästä
Halkiaan iltapäivällä.
ELY osallistuu kustannuksiin 50 %:lla, Järvenpään ja Pornaisten osuus
on 25 %.
Talousarviossa on määräraha kyseisten vuorojen hankkimiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu Halkia – Järvenpää – Halkia vuorojen kustannuksiin 25 %:lla.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan 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 KUNNAN OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN TOTEUTUSPERIAATTEET
Khall § 129, liite 30

Pornaisten kunnan strategisissa tavoitteissa vuosille 2018-2020 on yhtenä tavoitteena kehittää uusia toimintatapoja lisäämään kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten aktiivisuutta. Tämän vuoksi talousarvioon on varattu
25 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin, mikä kannustaa
kuntalaisia ja kunnan yhteisöjä osallistumaan kehittämiseen ja ideoimaan kuntaa kehittäviä hankkeita ja tapahtumia.
Liitteessä nro 30 on luonnos osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteista.
Mikäli kunnanhallitus hyväksyy osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet, niin toteutusaikataulu on seuraava:









haku avataan 10.5 mennessä
ehdotukset tulee jättää viimeistään 14.6
hakemukset tiedoksi kunnanhallitukselle 17.6
hakemusten käsittely johtoryhmässä 18.6
kunnanjohtajan päätös hankkeiden rahoituksesta 20.6
tiedottaminen sähköpostitse rahoituksen myöntämisestä 20.6
hankkeiden yhteyshenkilöille
mahdolliset ennakkoavustuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa
hallintojohtajalle 2.7 mennessä
ennakkoavustukset maksetaan 5.7 mennessä

Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätöksestä antaa lisätietoja talous- ja viestintäjohtaja Hille Vihertie puh.
040 174 5055.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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PORNAISTEN SISÄLIIKUNTAPAIKAN / MONITOIMIHALLIN TOTEUTTAMISEN
VALMISTELU
Khall § 130

Pornaisten kunnan talousarvioon vuodelle 2019 on kirjattu sisäliikuntapaikan tarvearviointi ja suunnittelu.
Alustavassa tarkastelussa on selvitetty erillisen monitoimihallin rakentamista. Mikäli sellainen päätetään toteuttaa, sille tulisi osoittaa sovelias
rakennuspaikka läheltä yhtenäiskoulua ja nykyisiä liikuntapaikkoja.
Kunnan omistuksessa ei ole käyttötarkoitukseen soveliasta tonttia.
Pornaisten Kirkonkylän osayleiskaavassa tällainen tontti on kuitenkin
osoitettu kaavamerkinnällä P: Uusi ja oleellisesti muuttuva palvelujen ja
hallinnon alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Osa tontista
on osoitettu maa-talousalueeksi.
Tämä yksityisomistuksessa oleva n. 2,45 ha:n suuruinen alue sisältää
em. lisäksi Kirkkotien liikenneympyrän toteutukseen tarpeellista aluetta,
asemakaavan liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä kaavan
mukaista katualuetta. Nykyisessä käytössään alue on asemakaavan ulkopuolista maatalouskäytössä olevaa peltoa ja Mustijokeen laskevan ojan
piennarta.
Alueen hankinnasta on neuvoteltu omistajien kanssa, ja Pornaisten kunta
on jättänyt kyseisestä alueesta ostotarjouksen. Tarjous ei ole kuitenkaan
johtanut maakauppaan. Koska kyseisen alueen hankinnalle on selkeitä
perusteita, kunnan on tarpeen harkita myös muita keinoja alueen käyttöön saamiseksi.
Kunnanvaltuuston hyväksymän Pornaisten maapoliittisen ohjelman mukaan: ”Pornaisten kunta on valmis käyttämään kaikkia maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL) tuomia maanhankintamahdollisuuksia, vaikka ensisijaisena maanhankintamuotona säilyy vapaaehtoinen kauppa.”
Kunnanjohtaja antaa asiasta tilannekatsauksen kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käy keskustelun monitoimihallin tontin hankkimisesta ja
evästää kunnanjohtajaa asian jatkovalmistelussa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..
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Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus pitää alueen saamista kunnan omistukseen tärkeänä.
Asia tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn 20.5.2019.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 131

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ohje 10.4.2019: Vuoden 2020 yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen hankehakemuksen tekeminen HYKS:n erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle.



Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja nro 5/2019, 9.4.2019.



Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirje 17.4.2019: Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus.



Eduskunnan oikeusasiamiehen kirje EOAK/2128/2019,12.4.2019:
Ennalta ilmoittamaton tarkastus eräillä ennakkoäänestyspaikoilla.



Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.4.2019 ESAVI/23673/2018: Valtionavustuspäätös, etsivä nuorisotyö.



Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouskutsu 15.5.2019.



Nuorisovaltuuston pöytäkirja 29.4.2019.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 132

MUUT ASIAT
Khall § 132

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

6.5.2019
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

6.5.2019

133
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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
110 – 126, 130 - 132

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
107 – 109, 127 - 129

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
107 – 109, 127 - 129

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

