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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
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Pöytäkirjanpitäjä
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Mika Vilén

Aika ja paikka

Pornainen 24.9.2019
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila
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346

KUNNANVALTUUSTON 26.8.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 199

Kunnanhallitukselle esitellään 26.8.2019 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 55

Mt 1494 kevyen liikenteen väylähankkeen rakentamissuunnitelmien laadinta
Otteet: tekninen toimi, kirjanpito

§ 56

Vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen kehysten hyväksyminen
Otteet: hallintokunnat, Keski-Uudenmaan sote, kirjanpito

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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YHDISTYSTALON JA MUIDEN SIVISTYSTOIMEN KOKOUSTILOJEN MAKSUTON
KÄYTTÖ PORNAISLAISILLE YHDISTYKSILLE
Sivltk § 59

Pornaisten kunta ottaa syksyllä 2019 käyttöön yhdistystalon, jonka tavoitteena on tukea paikallisten yhdistysten toimintaa. Samanaikaisesti
tarkoituksena on poistaa maksuihin liittyvät esteet yhdistystoiminnalta
erityisesti niissä tapauksissa, kun maksutuotoilla ei ole niiden vähyyden
vuoksi kunnan näkökulmasta merkitystä. Kokoustiloista saadut maksutuotot ovat olleet vuositasolla muutaman sata euroa.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää
-

esittää kunnanhallitukselle, että
o yhdistystalon tilat sekä muut sivistystoimen kokoustilat ovat
Pornaisten yhdistyksille ja seuroille maksuttomia yleishyödyllisessä käyttötarkoituksessa kokous- tai muuhun kunnan toimintoja tukevaan käyttöön
o lisäksi tilat ovat maksutta käytössä pornaislaisten järjestämille tilaisuuksille, joiden toiminta ei ole kaupallista ja kyseessä
on kaikille avoin tilaisuus, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia
o tiloista voidaan määritellä hinnaston mukainen maksu, mikäli
tilojen kunnossapidosta ei huolehdita
o Kokoustilojen käyttö keskitetään Yhdistystaloon, Kirjastoon,
Parkkojan kouluun ja Mika Waltarin kouluun.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt.rehtori Lea Koskinen
puh. 040 174 5085.
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että
o yhdistystalon tilat sekä muut sivistystoimen kokoustilat ovat
Pornaisten yhdistyksille ja seuroille maksuttomia yleishyödyllisessä käyttötarkoituksessa kokous- tai muuhun kunnan toimintoja tukevaan käyttöön
o lisäksi tilat ovat maksutta käytössä pornaislaisten järjestämille tilaisuuksille, joiden toiminta ei ole kaupallista ja kyseessä
on kaikille avoin tilaisuus, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia
o tiloista voidaan määritellä hinnaston mukainen maksu, mikäli
tilojen kunnossapidosta ei huolehdita
./..
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Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta

§ 200
§ 59

Sivltk § 59

./..
Kokoustilojen käyttö keskitetään Yhdistystaloon, Kirjastoon, Parkkojan
kouluun ja Mika Waltarin kouluun.
__________________________________________________________

Khall § 200

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.
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 VEKKOX OY:N MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA SIPOON KUNNASSA
Khall § 201

Vekkox Oy hakee lupaa kalliokiviaineksen ottamiselle, kivenlouhinnalle
ja murskaukselle. Samalla yritys hakee lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Toimintaan liittyy myös rakennustyömaiden puhtaiden ylijäämämaiden paikalle tuontia jälkimaisemointia varten. Toiminta sijoittuu kiinteistölle 753–402-28-1, Honkala II, Linnanpellon kylässä osoitteessa Seisepuuntie, Paippinen.
Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta pyytää lausuntoa lupahakemuksista. Lausunnossa pyydetään ottamaan erityisesti kantaa, onko hankkeella vaikutusta Pornaisten kunnan maankäyttöön tai maankäytön suunnitteluun tai luontoarvoihin hankkeen vaikutusalueella.
Kiinteistön pinta-ala on 15 ha, josta kiviaineksen ottamisalueen pinta-ala
on noin 13,5 ha. Ottotoiminnan vaikutuksista on laadittu YVA-selvitys
vuonna 2011. Louhittavien massojen kokonaismääräksi on arvioitu 1,47
milj. m3. Otettavan ainesmäärän arvioidaan vaihtelevan 0-150 000 m3
vuodessa. Keskimäärin otettava ainesmäärä on 68 450 m3 vuodessa. Ottamisajaksi on haettu 20 vuotta. Päivittäinen toiminta-aika on arkisin klo
6-22. Alimmaksi ottotasoksi haetaan +51 mpy.
Hankkeen ympäristövaikutuksia ovat melu, pölyäminen sekä liikenteen
vaikutukset. Murskaamo on tarkoitus sijoittaa alkuvaiheessa keskelle
aluetta mahdollisimman kauas asutuksesta ja siirtää kaivun pohjatasolle
noin 2,5 vuoden sisällä. Vuosittainen toiminta-aika on esitetty olevaksi
0-4 kk.
Hakemuksessa on esitetty toiminnan päästöt, niiden vähentämistoimet
sekä toiminnan vaikutukset luontoon ja ympäristöön. Lisaksi hakemuksessa on esitetty tiedot toiminnan tarkkailusta ja päästöjen vähentämisestä.
Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 450 metrin päässä hankealueesta.
Laitteiston toiminta-ajoiksi on esitetty:
 pora ja rikotin klo 7-18
 murskaus ja seulonta klo 6-22
 lastaus ja kuljetus 6-22, lauantaisin 7-18
 räjäytykset 10–15 (poikkeuksellisesti 15–17)
Esityslistan mukana tiedoksi toimitettavassa kartta-aineistossa on esitetty
otto-alueen sijainti ja arvioitu meluvaikutus oton loppuvaiheessa.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Pornaisten kunta päättää antaa Sipoon kunnalle seuraavan lausunnon
Vekkox Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta.
Louhinta-alueen kiinteistö sijaitsee Pornaisten kunnan rajan välittömässä
läheisyydessä n. 150 m etäisyydellä kuntien rajasta, joten toiminnan ympäristövaikutukset ulottuvat myös Pornaisten puolelle.
Pornaisten kunnan alueella n. 350 m etäisyydellä hakemuksen mukaisesta
alueesta sijaitsee K.A. Löfgren Ky:n kiviainesten ottoalue. Alueelle on
vireillä K.A. Löfgren Ky:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus kallion
louhinnalle, murskaukselle ja muualta tuotavan kiviaineksen murskaamiselle 15 vuodeksi kokonaisottomäärän ollessa 200 000 m3. Kyseessä on
vanhan ottoalueen toiminnan jatkuminen.
Toiminta-ajoissa tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 8 §:n mukaisia toiminta-aikoja. Murskaus ei siis voi alkaa klo 6.00, kuten hakemuksessa on esitetty. Lisäksi kuormaamisen ja kuljetuksen on
tapahduttava pelkästään arkipäivisin. Lähimmän pihapiirin oleskelualue
sijaitsee n. 450 m etäisyydellä kaivuualueen rajasta ja lähin asuinrakennus n. 475 m etäisyydellä, joten Valtioneuvoston asetus 800/2010 § 8 tulee sovellettavaksi.
Pornaisten alueella nyt haetun toiminnan lähettyvillä sijaitsevilla kiviainesalueilla (em. K.A. Löfgren ky:n, NCC Industry Oy:n ja Destia Oy:n
alueet) murskaus on sallittua klo 7.00 - 21.00 välisenä aikana. NCC Industry Oy:n ympäristöluvassa louhinnalle, rikotukselle, räjäytystyölle ja
murskaamiselle on myös määrätty kesätauko 1.6. – 31.8. väliseksi ajaksi.
Pornaisten kunta katsoo, että vastaavat toiminta-ajat ja kesätauko tulisi
määrätä myös Vekkox Oy:lle alueen rauhoittamiseksi tärkeimpään lomaaikaan sekä myös yritysten tasapuolisen kohtelun vuoksi.
Toiminnanharjoittaja tulee myös velvoittaa tekemään melumittauksia,
joilla voidaan todeta, että toiminta ei aiheuta Valtioneuvoston asetuksessa
(993/1992) mainittuja melutasojen ylityksiä. Melua on mitattava toiminnan alkuvaiheessa eri toimintojen yhteisvaikutus huomioiden myös Pornaisten kunnan alueella lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää vakituiseen asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla päiväohjearvoa (7.00 – 22.00) 55 dB
(LAeq) ja yöllä (22.00 – 7.00) ohjearvoa 50 dB.
./..
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./..
Toiminnan aiheuttamaa pölyä tulee ehkäistä teknisillä ratkaisuilla, mm.
alueen sekä murskaimen kastelulla murskauksen aikana, sijoittamalla
murskekasoja pölyävien toimintojen ympärille sekä huolehtimalla siitä,
ettei räjäytysten aikana tuule asutuksen suuntaan. Porauslaitteissa on käytettävä tarvittaessa pölynimureita ja pölyntorjuntaa on tehostettava koteloinnilla.
Tarkkailua koskevat tiedot tulee toimittaa tiedoksi sähköisessä muodossa
myös Pornaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Uudella alueella aloitettavaa kalliokiviainesten louhintaa ei tule sallia ennen kuin ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti lisäksi esittää, että vuosittainen toiminta-aika on
0 – 4 kuukautta.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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VALTUUSTOALOITE
Khall § 202

Antti Kilpeläinen ja Jorma Laukka ovat jättäneet 26.8.2019 seuraavan
sisältöisen valtuustoaloitteen:
”Kolme vuotta sitten perustettu Mustijoesta elävä lohijoki ry on teettänyt
Mustijoesta kala- ja raputaloudellisen perusselvityksen sekä koskikohtaiset esisuunnitelmat kalateiden ja –portaiden rakentamiseksi. Tähän mennessä yhdistys on käyttänyt selvityksiin noin 30 000 €. Yhdistyksellä on
neuvottelut meneillään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa
Mustijoen veden laadun seurannan kehittämisestä. Yhdistys on käynyt
Ympäristöministeriössä esittelemässä Mustijoki-hanketta, mikä sai kannustavan ja myönteisen vastaanoton ministerin ja virkamiesten taholta.
Pornaisten kunta on jo jäsenenä Itä-Uudenmaan vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksessä, joten olisi johdonmukaista, että kunta olisi tiiviimmin
mukana ja jäsenenä myös Mustijoesta elävä lohijoki ry:ssä ja siten tukemassa sen toimintaa niin että yhdistyksellä olisi tehokkaammat mahdollisuudet vaikuttaa Pornaisten läpi virtaavan Mustijoen tilan parantamiseen. Myös Askolan kunnan kanssa yhteiset ympäristötyöntekijät tulisi sitouttaa paremmin Mustijoen suojeluun.”
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta liittyy Mustijoesta elävä lohijoki ry:n
jäseneksi 1.1.2020 alkaen.
Kunnanhallituksen päätös toimitetaan valtuustolle tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN UUDENMAAN, PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAI HELSINGIN SOTE-ERILLISRATKAISUN VALMISTELUN SEURANTARYHMÄÄN
Khall § 203

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettamassa Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisun valmistelun seurantaryhmän.
Seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisuun liittyvän selvityksen valmistelua. Seurarantaryhmä voi myös antaa näkemyksiään ohjausryhmän
valmistelun tueksi sekä selvitystyön tavoitteiden toteutumiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt mm. Uudenmaan kuntia nimeämään ehdokkaansa Uudenmaa, pääkaupunkiseudun tai Helsingin
sote-erillisratkaisun seurantaryhmään.
Ministeriö pyytää esittämään sekä nais- että miesehdokasta. Naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986, tasa-arvolaki) 4 a
§:n mukaan toimielimissä tulee olla vähintään 40 prosenttia kumpaakin
sukupuolta, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Ehdokkaat pyydetään nimeämään ministeriölle 6.9.2019 mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää sekä nais- että miesehdokkaan Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisun seurantaryhmään.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin
sote-erillisratkaisun seurantaryhmään ehdokkaiksi valtuuston puheenjohtaja Liljan-Kukka Runolinnan ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha
Virkin.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 204

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Sivistyslautakunnan pöytäkirja 6/2019, 19.6.2019.



Päätöksiä ajalta 20.8. – 2.9.2019:
Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Kunnanhallitus
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MUUT ASIAT
Khall § 205

Muita asioita ei ollut.
_________________
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

2.9.2019

206
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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
199, 201, 202, 203, 204, 205

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
200

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
200

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

357

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

