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KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2018 klo 18.30 – 19.32 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Franti Aija, poissa 

Gardin-Kukkonen Elina, poissa 

Hoffrén-Pekkarinen Hanna 

de Jong Peter 

Karhunen Otto 

Kilpeläinen Antti 

Kyllönen Petra, poissa 

Lastuvuori Jenni 

Latostenmaa Roni 

Laukka Jorma 

Liu Päivi 

Miettinen Mikael 

Nieminen Tea 

Niinikoski Terhi 

Nyrhivaara Henna 

Ohvo-Harhakoski Mira 

Olander Tero 

Pajunen Juha 

Palmgren Vesa 

Palviainen Erja 

Putus Jaana 

Runolinna Liljan-Kukka 

Ruskeepää Mika, poissa 

Tukiainen Johanna 

Vilén Mika 

Villanen Riitta 

Virkki Juha 

Laitinen Päivi, varavaltuutettu 

Talvituuli Tamara, varavaltuutettu 

MUUT SAAPUVILLA  

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

 

Marttila Seija hallintojohtaja 

Vihertie Hille talous- ja viestintäsuunnittelija,  

 pöytäkirjanpitäjä 

Varjalehto Veera nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kts. § 23 

ASIAT 23 – 29 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-
tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 26.4.2018. 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Vilén ja Johanna Tukiainen. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 

 

Liljan-Kukka Runolinna   Hille Vihertie 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 26.4.2018 
Allekirjoitukset 

 
 

Mika Vilén   Johanna Tukiainen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 27.4.2018 
Virka-asema 

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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46 Kunnanvaltuusto § 23  23.4.2018 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 23 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

17.4.2018 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnan-

hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty 

kokousilmoitus Itäväylä-lehdessä. 

 

 Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimen-

huudossa. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 ______________________ 
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47 Kunnanvaltuusto § 24  23.4.2018 

Kunnanhallitus § 75  9.4.2018  134 

Sivistyslautakunta § 31  28.3.2018  37 

 

TALOUSARVIOMUUTOKSET VAPAA-AIKATOIMEN VUODEN 2018 KÄYTTÖTALOUS-

MENOIHIN JA –TULOIHIN / LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLINEN KEHIT-

TÄMISHANKE 

 

Sivltk 31 § Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pornaisten vapaa- 

liite 15 aikatoimelle 15.000 euroa käytettäväksi Kokeilun kautta liikunnan rie- 

liite16 muun 2 -hankkeeseen. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi ajalla 

1.1.2018- 31.12.2018 (ESAVI/11606/2017). Avustuspäätös lähetetään 

tiedoksi ilman liitenumeroa.  

 

Kustannuspaikalle 3301.4228 tulee tehdä 15 000 euron tuloarvion muu-

tos. Vastaava menojen lisäys eli 15.000 euroa kohdennetaan samaiselle 

kustannuspaikalle 4228 liitteen 15 tiliöinnin mukaisesti.  

 

 Sivistysjohtajan esitys: 

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

hyväksyttäväksi liitteen 15 mukaiset talousarviomuutokset vapaa-

aikatoimen käyttötalousmenoihin ja –tuloihin vuodelle 2018.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri Minna Pudas  

p.0400 937 704 

 

Sivistyslautakunnan päätös: 

 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

_______________________________________ 

 

 

 

Khall § 75  Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy sivistyslautakun-

 nan esityksen mukaisesti seuraavat talousarviomuutokset: 

  4228 Liikuntahanke kokeilun kautta liikunnan riemuun  

   

  Tuloarvion muutos 

  3301.4228    15 000 € 

   

  Menoarvion muutos 

  5010.4228 määräaikaisten/sijaisten palkat 7 500 € 

  5103.4228 palkkaperusteinen maksu  1 200 € 

  5101.4228 muut sivukulut     300 € 

   Palkkakulut yhteensä  9 000 € 

 

       ./.. 
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48 Kunnanvaltuusto § 24  23.4.2018 
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Khall § 75  ./.. 

  5402.4228 asiantuntijanpalvelujen osto    800 € 

  5902.4228 maa- ja vesialueiden vuokrat    200 € 

  5919.4228 muut vuokramenot     200 € 

  5460.4228 matkustus ja kuljetus     800 € 

  5580.4228 kalusto ja kaluston varaosat 3 000 € 

  5461.4228 koulutuspalvelut     400 € 

  5410.4228 painatukset ja ilmoitukset     300 € 

  5591.4228 muu materiaali     300 € 

   Avustustiliöinti yhteensä  15 000 € 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 24 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

49 Kunnanvaltuusto § 25  23.4.2018 

Kunnanhallitus § 78  9.4.2018  139 

 

 

VALTUUSTOALOITE: MUOVIN KIERRÄTYKSEN LISÄÄMINEN 

 

Khall § 78  Petra Kyllönen ja Mira Ohvo- Harhakoski ja 10 muuta valtuutettua ovat 

 jättäneet 26.3.2018 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: 

 

  ”Muovipakkauksilla on iso ympäristökuormitus. Fossiilisesta öljystä 

 valmistettu muovi ei maadu luonnossa. Valmistus kuluttaa luonnonvaro-

 ja ja energiaa. Suomessa muovipakkauksista syntyy joka vuosi jätettä 15 

 kiloa henkilöä kohti. Suurinta osaa pakkauksista käytetään vain kerran. 

 

  EU:n tammikuussa julkistetun ensimmäisen muovistrategian yhtenä ta-

 voitteena on, että yli puolet Euroopassa tuotetusta muovijätteestä on 

 kierrätettävä vuoteen 2030 mennessä. Suomessa kierrätetään tällä hetkel-

 lä vian 20 prosenttia muovista. Pakkausmuovien osalta Suomen kierräty-

 saste on koko EU:n huonoin. 

 

  Jätelain etusijajärjestys velvoittaa kierrättämään jätteen ennemmin kuin 

 hyödyntämään sen energiana tai loppukäsittelemään. Velvoite sitoo niin 

 kuntia, jätelautakuntia kuin jätehuoltoyhtiöitä. 

  Muovin kierrätystä on siis lisättävä huomattavasti. 

 

  Vuonna 2014 voimaan tullut jätelain pakkausasetus siirsi vastuun kulut-

 tajien pakkausjätteen keräämisestä kunnilta pakkausten tuottajille, eli 

 kaupalle ja teollisuudelle. Tuottajan on järjestettävä jätteen uudelleen

 käyttö ja kierrätys sekä vastattava sen kustannuksista. Tuottajat hoitavat 

 tämän vastuunsa tuottajayhteisön, Suomen Uusiomuovi oy:n kautta. 

 Suomen Uusiomuovi on tehnyt sopimuksen pakkausjätteen kierrätykses-

 tä Suomen Pakkauskierrätys Rinki oy:n kanssa. 

 

  Rinki-ekopisteverkostossa on kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille yli 

 1 850 keräyspistettä, mutta muovipakkauksille vain hieman yli 500 pis-

 tettä koko Suomessa. Seurauksena muovipakkausten kierrätyspisteverk-

 ko on hyvin harva, ja kuluttajaa lähin keräyspiste saattaa sijaita kymme-

 nien kilometrien päässä. Tällä hetkellä lähimmät muovinkeräyspisteet si-

 jaitsevat Järvenpäässä, Porvoossa ja Sipoossa. 

 

  Muovipakkausten erillinen kuljettaminen pitkän matkan päähän autolla 

 vähentää muovin kierrätyksestä saatavaa ympäristöhyötyä. Harva kierrä-

 tysverkosto on johtanut myös keräysastioiden nopeaan täyttymiseen, ja 

 täysistä astioista muovijätteet leviävät roskaamaan ympäristöä. Kierrät-

 täjän kannalta olisi kaikkein kätevintä, jos muodin kierrätyspiste löytyisi 

 mahdollisimman läheltä. 

 

       ./.. 
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Khall § 78  ./.. 

  Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kunta velvoittaa alueellisen jätelauta-

 kunnan selvittämään keinoja 

- muovinkeräyksen lisäämiseen ja tehostamiseen 

- ainakin yhden muovinkeräyspisteen perustamiseen Pornaisiin.” 

 Rosknrollin asiakaspalvelusta on vastaus, että tällä hetkellä muovinke-

 räyksestä Suomessa vastaa Rinki Oy. Myös RosknRollilla ollaan suun-

 nittelemassa muovinkeräystä taloyhtiöistä. Asiasta on luvattu ilmoittaa 

 kun siitä on lisätietoa.  

 

 Tekninen toimi on ollut yhteydessä Suomen Pakkauskierrätys 

 RINKI Oy:hyn. RINKI Oy on vastannut, että pakkausasetuksen mukaan 

 koko Suomessa on oltava 500 muovipakkausten keräyspistettä siten, että 

 kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa niitä on vähintään yksi. Muovi-

 pakkausten keräys on usein keskitetty hyperkauppojen/kauppakeskusten 

 yhteyteen, jotta voidaan palvella mahdollisimman suurta asiakaskuntaa. 

 Pornaisten Sale kaupan ekopisteellä olisi tilaa myös muovipakkausten 

 keräykselle, mutta tällä hetkellä RINKI Oy ei voi luvata muovipakkaus-

 ten keräyspistettä. Se on kuitenkin luvannut ilmoittaa muovipakkausten 

 tuottajayhteisölle kunnan pyynnön, koska ne ovat tänä vuonna lisäämäs-

 sä joitakin pisteitä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen tietoonsa saatetuksi ja toi-

 mittaa sen myös valtuustolle tiedoksi. 

 

 Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa valtuusto-

 aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

 040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 25 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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51 Kunnanvaltuusto § 26  23.4.2018 
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PORNAISTEN KUNNAN JA AT-TUOTE OY:N VÄLISEN KAUPPAKIRJAN  

HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 80, liite 14 Pornaisten kunta on 5.4.2018 päivätyllä kauppakirjalla myynyt AT- 

 Tuote Oy:lle noin 10 000 m2:n suuruisen määräalan Läpimurto RN:o 

 1:133 (611-402-1-133) –nimisestä tilasta. 

 

 Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista toimitilara-

 kennusten korttelialuetta (KTY). Määräala muodostaa liitekartassa esite-

 tyn osan ohjeellisista tonteista 7. ja 8. korttelissa 302 Pornaisten Portin 

 asemakaava-alueella. Määräalaan kohdistuva rakennusoikeus tehokkuu-

 della e=0,40 on 4 000 k-m2. Kaupan kohteena olevalle määräalalle on 

 tarkoitus rakentaa aerosolin täyttötehdas, joka on kooltaan sen ensim-

 mäisessä vaiheessa n. 1 500 k-m2, ja jonka on tarkoitus laajentua myö-

 hemmin. 

  Kauppahinta on 75.000 euroa, muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä 

 olevasta kauppakirjasta. 

 

  Myyjä ja ostaja ovat myös sopineet, että AT-Tuote Oy:llä on oikeus 

 ostaa 10 000 m2 suuruinen määräala nyt kaupan kohteena olevan  

 määräalan itäpuolella. Määräala muodostaa liitekartassa esitetyn osan 

 ohjeellisista tonteista 8. ja 9. korttelissa 302 Pornaisten Portin  

 asemakaava-alueella. Osto-oikeus on voimassa 5.4.2020 saakka 75 000 

 €:n hintaan. Yhteenlaskettu rakentamisvelvoitteen määrä on molempien 

 em. määräalojen osalta yhteensä 2 400 k-m2. Tälle määräalalle on tar-

 koitus rakentaa palavien nesteiden varasto. 

 

  Hallintosäännön 25 §:n 2. kohdan mukaan rakennustonttien myyntiä 

 koskevat asiat ratkaisee kunnanhallitus noudattaen valtuuston antamia 

 hintoja ja yleisperusteita. Kunnanvaltuusto on 2.4.2008 § 25 hyväksynyt 

 KTY-tonttien lähtöhinnaksi 10,00 €/m2 kuitenkin niin, että tonttien hinta 

 on neuvoteltavissa. Kaupan ja osto-oikeuden kohteena olevat tontit vaa-

 tivat paljon louhintaa ja tasausta, joten hinnaksi on käydyissä neuvotte-

 luissa määritelty 7,50 €/m2. Koska kiinteistökauppaan sisältyy osto-

 oikeus ehtoineen, tuodaan kauppa kunnanvaltuuston päätettäväksi. 

 

  Esityslistan liitteenä nro 14 on kopio 5.4.2018 allekirjoitetusta kauppa-

 kirjasta. Kauppaan ja erillisen määräalan osto-oikeuteen sisältyvät ehdot 

 selviävät kauppakirjan kohdasta 13, Kaupan muut ehdot. Ehdoissa on 

 otettu huomioon paitsi tonttimaan tasaustarve, myös ympäristöluvan ja 

 asemakaavamuutoksen tarve. 

 

       ./.. 
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Khall § 80  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus:  

 

  Kunnanhallitus hyväksyy AT-Tuote Oy:n ja Pornaisten kunnan  

 välillä 5.4.2018 allekirjoitetun kauppakirjan ja siihen sisältyvän osto-

 oikeuden liitteen nro 14 mukaisena ja esittää sen edelleen kunnanval-

 tuuston hyväksyttäväksi. 

   

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 26, liite 2 Esityslistan liitteenä nro 2 on kopio 5.4.2018 allekirjoitetusta kauppa-

 kirjasta. Kauppaan ja erillisen määräalan osto-oikeuteen sisältyvät ehdot 

 selviävät kauppakirjan kohdasta 13, Kaupan muut ehdot. Ehdoissa on 

 otettu huomioon paitsi tonttimaan tasaustarve, myös ympäristöluvan ja 

 asemakaavamuutoksen tarve. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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53 Kunnanvaltuusto § 27  23.4.2018 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Kvalt § 27 Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi 

päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokous-

kutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltä-

väksi on tehtävä yksimielisesti. 

 

 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Kvalt § 28 Kokouksen aluksi palkittiin vuonna 2017 menestyneitä pornaislaisia 

urheilijoita. 

  

 Sivistysjohtaja Jari Wäre esitteli varhaiskasvatuksen järjestämisvaihto-

ehtoja tehtyjen selvitysten pohjalta. 

 

 Mika Vilén jätti valtuustoaloitteen Yhtenäiskoulun liikuntasalin laajen-

tamisesta. 

 

 Hallintojohtaja Seija Marttila ilmoitti 26.4.2018 klo 17.00 kirjastolla 

järjestettävästä kuntalaisillasta, jonka aiheena on strategiatyö. 

 

 Hallintojohtaja Seija Marttila ilmoitti luottamushenkilöpalkkioiden 

palkkiolaskelmien näkyvän verkkopankissa 24.4.2018 alkaen. 

 

 ______________________ 
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   23.4.2018 29 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen pe-

rusteet 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

24, 25, 27, 28 

 

 

 

HLL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviran-

omainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

 

Helsingin hallinto-oikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki  

 

 

Kunnallisvalitus, pykälät 

 

26 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Pykälät 

 

 

 

 

Valitusaika 

14 päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

56 

 

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 posti-

osoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 

jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Valitusasia-

kirjojen toimit-

taminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 

ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

 

 

Pykälät 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

 

 

Pykälät 

Lisätietoja  

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 

 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

Liitetään pöytäkirjaan 

 


