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LAUSUNNON ANTAMINEN NCC INDUSTRY OY:N YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSEN 11 MUUTTAMISEKSI, KOSKIEN PINTAVESIEN JOHTAMISTA JA TARKKAILUA
Khall § 26

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt NCC Industry Oy:lle
ympäristöluvan maankaatopaikalle ja kierrätysterminaalille 2.11.2020.
Lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi 10.12.2020.
Lupamääräyksessä 11 on todettu, että hulevedet on kerättävä yhteen hallitusti ja käsiteltävä ennen niiden johtamista maastoon hakemuksen mukaisesti. Hakemuksessa on esitetty pintavesien johtamista alueen kaakkoiskulmaan ja purettavan uuden rakennettavan laskeutusaltaan kautta
alueen eteläpuolisiin Vilonojaan johtaviin ojiin.
NCC Industry Oy hakee lupaa johtaa pintavedet hulevesistä laaditun
suunnitelman mukaisesti Bikendaalinojan kautta Vilonojaan. Vedet johdettaisiin Bikindalinojaan laskeutusaltaan 6 kautta sen jälkeen, kun allas
6 on rakennettu.
Sitowise Oy:n laatimassa toteutussuunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi kaksi uutta allasta (altaat 5 ja 6). Altaasta 6 vedet on tarkoitus johtaa Bikindalinojan kautta Vilonojaan. Altaan 6 kautta on tarkoitus kerätä
maastosta jo nykyisellään kertyviä pintavesiä sekä toteutettavan täytön
rinnevaluntaa. Suunnittelulla ratkaisulla Bikindalinojan vesitalous ei
suunnitelman laatijan mukaan häiriinny, vaan valuma-alueet ja virtausreitit pyritään säilyttämään mahdollisimman nykyisen kaltaisena. Alueen
toiminnasta hulevesiin kohdistuu lähinnä kiintoaineskuormitusta, jota
pyritään laskeuttamaan suunnitelmien mukaisella allasjärjestelyllä.
Bikindalinoja ei kuulu Natura 2000 -alueeseen. Rambollin laatiman
luontoselvityksen mukaan sekä hankealueen ojat että lähimmät purouomat ovat niin vähävetisiä, että taimenten nousu niihin on epätodennäköistä.
Alueen kaikki suunnitellut purkuojat, Bikindalinoja mukaan lukien, johtavat lopulta samaan vesistöön, Kroopinojaan. Altaasta 6 länteen Bikindalinojaan purettavat vedet virtaavat n. 1 900 metriä ennen yhtymistä
Vilonojaan, jonne myös alueen jätteenkäsittelyalueelta poistuvat vedet
virtaavat.
Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa 7.3.2022 mennessä.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Pornaisten kunnalla ei ole huomautettavaa NCC Industry Oy:n hakemalle ympäristöluvan lupamääräyksen 11 muuttamiselle koskien pintavesien
johtamista ja tarkkailua / DiaariNro ESAVI/35395/2021 hakemuksessa
esitetyllä tavalla.
Laskeutusallas 6 tulee olla rakennettuna ennen kuin pintavesiä lasketaan
Bikindalinojaan.
Perusteluina kunnanhallitus toteaa, ettei kyseisen muutoksen katsota
aiheuttavan merkittäviä ympäristömuutoksia verrattuna voimassa olevaan ympäristölupaan.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian
pöydälle.
Juha Virkki poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun
ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Liljan-Kukka Runolinna.
Otto Karhunen toimi Juha Virkin varajäsenenä tämän pykälän ajan.
______________________

Khall § 33, liite 5

Allas 5 tulee keskivaiheille itäpuolelle ja sinne kerääntynyt hulevesi ohjautuu alueen eteläosassa sijaitsevaan altaaseen 2 ja sitä kautta maastoon.
Vesientarkkailuselvityksen mukaan: Alueen eteläpuolen laskeutusaltaan
pintavedet valuvat alueen eteläpuolen ojaan, josta vesi pääosin imeytyy
maastoon.
./..
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Mastokartan merkintä eteläpuolen purkuojan virtaussuunnasta
on alueen korkotietojen ja maastohavaintojen perusteella virheellinen,
vesi ei virtaa pohjoiseen vaan etelän suuntaan eli kartassa näkyvät nuolet
eteläosan ojassa osoittavat kartassa väärään suuntaan. Altaan 2 (ja 5)
vedet johdettaisiin siis jatkossakin kuten tälläkin hetkellä jo tapahtuu.
Altaan 6 rakentamista perustellaan Sitowisen tekemässä selvityksessä
seuraavasti: Altaan 6 tarve ja vesien purkaminen Bikindalinojaan perustuu maaston topografiaan. Maastonmuotojen vuoksi optimaalinen ja kustannustehokkain reitti on johtaa hulevedet hallitusti nykyisiä virtausreittejä pitkin. Hulevesien johtaminen viettona ympäristöluvassa (383/2020)
esitetyllä tavalla alueen länsiosasta etelään (altaaseen 2) vaatisi paikoitellen jopa yli 4 metriä syvät maaleikkaukset tai vaihtoehtoisesti pumppaamon. Myös altaan 2 ja siitä etelään purkavan ojan korkeusasemat tulisivat muuttumaan. Sen sijaan, että vedet johdettaisiin eteläosiin altaaseen 2 niin keskivaiheille tehdään uusi allas nro 6, perustuen alueen
maastonmuotoihin ja vesien luonnollisiin virtauksiin.
Altaasta 6 vedet ohjautuisivat Bikindaliin ja sieltä Vilonojaan (Vilosbäcken) ja lopulta Kroopinojaan.
Lupamääräysten mukaisesti pintavesistä otetaan näyte neljä kertaa vuodessa. Lisäksi selkeytysaltaiden vesistä otetaan näyte kaksi kertaa vuodessa sitten kun altaat on rakennettu ja toiminnassa.
Hakemukseen liittyvä aineisto löytyy osoitteesta:
https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2082989.
Esityslistan liitteenä nro 5 on kaksi alueen karttaa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Pornaisten kunnalla ei ole huomautettavaa NCC Industry Oy:n hakemalle ympäristöluvan lupamääräyksen 11 muuttamiselle koskien pintavesien
johtamista ja tarkkailua/Diaari Nro ESAVI/35395/2021 hakemuksessa
esitetyllä tavalla.
Laskeutumisallas 6 tulee olla rakennettuna ennen kuin pintavesiä lasketetaan Bikindalinojaan.
./..
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Perusteluina kunnanhallitus toteaa, ettei kyseisen muutoksen katsota
aiheuttavan merkittäviä ympäristömuutoksia verrattuna voimassa olevaan ympäristölupaan.
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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 34

Kokouspäivämäärä

sivu

7.3.2022

54

PORNAISTEN KUNNAN OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN TOTEUTUSPERIAATTEET
VUONNA 2022
Khall § 34, liite 6

Pornaisten kunnan strategisissa tavoitteissa vuosille 2018 – 2020 on yhtenä tavoitteena kehittää uusia toimintatapoja lisäämällä kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten aktiivisuutta- Tämän vuoksi talousarvioon on varattu 20 000 €:n määräraha osallistuvaan budjetointiin, mikä kannustaa
kuntalaisia ja kunnan yhteisöjä osallistumaan kehittämiseen ja ideoimaan kuntaa kehittäviä hankkeita ja tapahtumia.
Liitteenä nro 6 on luonnos osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteista.
Mikäli kunnanhallitus hyväksyy osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet, niin toteutusaikataulu on seuraava:
-

haku avautuu 8.4. mennessä
ehdotukset tulee jättää viimeistään 29.4.
hakemukset tiedoksi kunnanhallitukselle 2.5.
hakemusten käsittely johtoryhmässä 3.5.
kunnanjohtajan päätös hankkeiden rahoituksesta 13.5.
tiedottaminen sähköpostitse rahoituksen myöntämisestä hankkeiden
yhteyshenkilöille 13.5.
mahdolliset ennakkoavustuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa hallintojohtajalle 31.5. mennessä
ennakkoavustukset maksetaan 8.6. mennessä

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet
liitteen nro 6 mukaisena.
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.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 35

Kokouspäivämäärä

sivu

7.3.2022

55

RISKIENHALLINTA
Khall § 35

Hallintosäännön 5. luvun 21 §:n 28 kohdan mukaan kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä.
Tilinpäätöksen toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja
kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja.
Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. strategiset, toiminnalliset
riskit, taloudelliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit.
•
•
•
•
•

Strategiset riskit liittyvät kunnan pitkän aikavälin tavoitteisiin, menestystekijöihin ja niihin kohdistuviin epävarmuustekijöihin.
Toiminnalliset riskit koskevat mm. päivittäistä toimintaa, prosesseja
ja tietojärjestelmiä, henkilöstön osaamista ja saatavuutta, suhdannevaihteluita ja lainsäädännön muutoksia.
Taloudelliset riskit liittyvät mm. talouden tasapainoon, tulorahoituksen riittävyyteen, investointeihin ja rahoitukseen.
Rahoitusriskit voidaan ryhmitellä korkoriskiksi, valuuttariskiksi, likviditeettiriskiksi ja luottoriskiksi.
Vahinkoriskit liittyvät toiminnan keskeytymiseen ja vahinkoihin ja
niitä hallitaan mm. vakuuttamalla.

Kunnan johtoryhmä on arvioinut kunnan keskeisiä riskejä ja laatinut riskiarvioinnin, jossa todetaan riski, sen todennäköisyys ja seuraus ja sen
perusteella määritelty riskitaso. Lisäksi riskille on mietitty hallintakeinoja, vastuuhenkilöt ja seuranta. Riskiarviointia on päivitetty vuoden aikana johtoryhmässä. Riskiarviointi lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus keskustelee riskiarvioinnista ja merkitsee sen tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Riskiarviointi merkittiin tietoon saatetuksi.
______________________
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HANKERAHOITUKSEN HAKEMINEN IKÄIHMISTEN KOTONA ASUMISEN
TUKEMISEEN
Khall § 36, liite 7

Ympäristöministeriön ikäohjelmasta on haettavana hankerahoitusta
ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen. Hakuaika päättyy 11.3.2022.
Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa pieniä esteettömyyskorjauksia
ikäihmisten asunnoissa, jotta he pärjäisivät kotona mahdollisimman pitkään.
Pornaisissa tammikuussa 2022 tehdyn kyselyn perusteella monilla
ikäihmisillä on hankaluuksia asumisessa: taloissa on ysein kaksikerrosta,
on portaita, kynnyksiä, painavia ovia ja ahtaita tiloja. Asuntojen epäkohtia ei useinkaan ole osattu tai kyetty itse korjaamaan.
Mikäli ikäihmisille pystyttäisiin tarjoamaan kotona asumiseen tukea,
neuvoja sekä liikuntaesteiden korjausapua, voisivat he pärjätä kotonaan
pidempään ja tarve muulle kotihoidolle ja –palveluille voisi vähentyä
merkittävästi.
Pornaisten kunnan on tarkoitus hakea hankerahoitusta yhdessä Askolan,
Pukkilan ja Myrskylän kuntien kanssa. Hankkeen valmistelu yhteistyökuntien kanssa on vielä kesken.
Esityslistan liitteenä nro 7 on alustava hankesuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen toimintaidea ja tavoitteet, lähtökohdat, toimenpiteet sekä
kustannukset.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hakea rahoitusta hankkeeseen liitteen nro 7 mukaisesti yhdessä Askolan, Pukkilan ja Myrskylän kuntien kanssa.
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 REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET
Khall § 37

Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemukset:
1) Liikunnan opettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2022 alkaen
-

viranhaltija irtisanoutunut

-

talousarviossa on varattu määräraha

2) Laaja-alaisen erityisopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka
1.8.2022 alkaen
-

virka ollut määräaikaisesti täytettynä

-

talousarviossa on varattu määräraha

3) Luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2022 alkaen
-

virka ollut määräaikaisesti täytettynä

-

talousarviossa on varattu määräraha

4) Kolme erityisluokanopettajan virkaa, yksi vuosiluokille 3-6 ja kaksi
virkaa vuosiluokille 7-9 toistaiseksi 1.8.2022 alkaen
-

virat ovat olleet määräaikaisesti täytettyinä kelpoisten hakijoiden
puuttuessa

-

talousarviossa on varattu määräraha

5) Luokanopettajan määräaikainen virka 1.8.2022 – 31.7.2023 väliseksi
ajaksi
-

viranhaltija irtisanoutunut opintovapaan jälkeen

-

määräaikaisena tehtävää hoitaneen palvelussuhdetta jatketaan

-

talousarviossa on varattu määräraha

6) Luokanopettajan päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen virka
1.8.2022 – 31.7.2023 väliseksi ajaksi
-

1.8.2022 eläköityvä viranhaltija jatkaa päätoimisena tuntiopettajana
(16 vvt), opettajalla luokanopettajan, erityisopettajan sekä englannin
opettajan kelpoisuus

-

talousarviossa on varattu määräraha

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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7) Luokanopettajan määräaikainen virka 1.8.2022 – 31.7.2023, esiopettajan määräaikainen virka 1.8.2023 – 31.7.2024 väliseksi ajaksi
-

esiluokanopettaja on valmis hoitamaan samanaikaisopettajana, alkuopetukseen erikoistuneen luokanopettaja-erityisopettajan kanssa
lukuvuoden 2022 – 2023 ajan luokanopettajan tehtävää ja palaamaan
lukuvuodeksi 2023 – 2024 esiluokanopettajan tehtävään

-

talousarviossa on varattu määräraha

8) Luokanopettajan määräaikainen virka 1.8.2022 – 31.7.2023 väliseksi
ajaksi
-

nykyinen viranhaltija eläköityy 1.8.2022 alkaen

-

talousarviossa on varattu määräraha

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten 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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TEKNISEN JOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS
Khall § 38

Tekninen johtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen:
Laitoshuoltajan toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 1.5.2022 alkaen.
-

nykyinen työntekijä irtisanoutunut

-

talousarviossa on varattu määräraha

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten 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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PORNAISTEN KUNTASTRATEGIAN TARKISTAMINEN JA ORGANISAATION MUUTOSTARPEIDEN TARKASTELU
Khall § 212, liite 44 a-b

Pornaisten kunnan strategia vuosille 2018–2020 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 18.12.2017 § 136. Pornaisten kuntastrategia 2018–2020 on kokonaisuus, joka muodostuu visiosta, väestötavoitteesta ja strategisista tavoitteista. Pornaisten kuntastrategia sekä kunnan johtamisjärjestelmän
kuvaus ovat esityslistan liitteinä nro 44 a-b.
Kuntastrategian hyväksymisen jälkeen valmisteltiin vuoden 2018 aikana
kolme kehittämisohjelmaa toimenpiteineen. Strategiaa toteuttava ja tällä
hetkellä voimassa oleva organisaatiorakenne hyväksyttiin hallintosäännön uudistamistyön yhteydessä niin, että se tuli voimaan 1.1.2019.
Kuntastrategian tarkistamistyön ja strategiaprosessin fasilitoinnista on
neuvoteltu aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa, joka on jättänyt kunnalle tarjouksen työn suorittamisesta. Tarjous lähetetään esityslistan mukana ilman liitenumeroa, ja se sisältää osittain luottamuksellista
aineistoa. Tarjouksen kokonaishinta on 14.000 €.
MDI ehdottaa, että Pornaisten kuntastrategia uudistetaan käynnistyneelle
valtuustokaudelle eli vuosille 2021–2025. Uudistustyön pohjana on nykyinen strategia ja sen sisältö. Työssä on kaksi olennaista kokonaisuutta:
1. Strategian sisältöjen tarkistus
2. Viranhaltijaorganisaation kehittäminen
Pornaisten kuntastrategian tarkistuksessa on huomioitava erityisesti seuraavia näkökulmia:
 Kuntalain reunaehdot kuntastrategialle
 Ajankohtaiset kansalliset uudistukset, esim. Julkisen hallinnon
strategia ja sote-uudistus
 Edellisen kuntastrategian toimeenpano ja toteutuminen
 Toimintaympäristön muutostekijät, esim. Sitran megatrendien tai
vastaavien muutostekijöiden listausten perusteella
 Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun strategiset suunnitelmat,
esim. MAL-sopimus, maakuntaohjelma ja – kaava
 Pornaisten kehityskuva, esim. MDI:n Kuntakortin perusteella
Työ suunnitellaan siten, että nämä näkökulmat ja muut Pornaisten kunnan kanssa sovittavat seikat tulevat kattavasti huomioiduksi prosessin
aikana.
./..
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Tarjouksessa on kuvattu tiiviisti molempien päävaiheiden sisältö ja alustava hahmotelma aikataulusta ja menetelmistä. Suunnitelmaa ja aikataulua täsmennetään yhdessä tilaajan kanssa työn käynnistyessä ja edetessä.
Jatkoneuvotteluissa on päädytty alustavasti siihen, että strategiatyö toteutettaisiin 15.1.2022 mennessä. Organisaation ja toimenkuviin tehtävät
muutokset kirjataan Pornaisten hallintosääntöön, jonka uudistaminen
käynnistyy helmikuussa 2022.
Valtuustolle, kunnanhallitukselle ja johtoryhmälle kohdistettu strategiaseminaari on tarkoitus järjestää 12–13.11.2021. Edellistä kuntastrategiaa
valmisteltaessa pidettiin vastaavanlainen seminaari lokakuussa 2017.
Pornaisten hallinnon kehittämistoimikunnalla taas tulee olemaan keskeinen rooli siinä vaiheessa, kun tarkastellaan kuntaorganisaation kehittämistarpeita ja –vaihtoehtoja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää tilata Pornaisten strategiaprosessin fasilitoinnin
aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä 30.8.2021 saadun tarjouksen
mukaisesti hintaan 14.000 € (alv 0 %). Kunnanhallitus valtuuttaa samalla
kunnanjohtajan käymään MDI:n kanssa toteutusta ja aikataulua tarkentavat neuvottelut.
Samalla kunnanhallitus päättää, että kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja johtoryhmän strategiaseminaari järjestetään 12–13.11.2021.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 39, liite 8

Pornaisten kuntastrategia on tarkistettu 6.9.2021 päätetyllä tavalla.
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Ohjelmatyön fasilitoinnista on vastannut MDI Oy yhdessä kunnanjohtajan kanssa. Valtuustolle, kunnanhallitukselle ja johtoryhmälle kohdistettu strategiaseminaari järjestettiin 12–13.11.2021.
Seminaarin tulosten perusteella laadittiin strategialuonnos, josta valtuustoryhmät antoivat oman kirjallisen palautteensa. Luonnosta käsiteltiin
myös kunnan johtoryhmässä ja kunnan työntekijöitä pyydettiin kommentoimaan sitä.
Saadun palautteen perusteella laadittu kuntastrategian seuraava luonnosversio lähetettiin valtuustoryhmille kommentoitavaksi. Valtuustoryhmien puheenjohtajien ja kunnanjohtajan yhteisessä neuvottelussa strategia muokattiin nyt hyväksyttäväksi esitettävään muotoonsa.
Pornaisten kuntastrategiaa koskeva 23.2.2022 päivätty ehdotus on esityslistan liitteenä nro 8. Ehdotus muokataan hyväksymiskäsittelyn jälkeen
lopulliseen ulkoasuunsa käyttäen kunnan omaa logoa ja esitysmuotoa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy 23.2.2022 päivätyn Pornaisten kuntastrategian
ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Antti Kärkkäinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.05.
_____________________
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PORNAISTEN KUNNAN VIRANHALTIJAORGANISAATION UUDISTAMINEN
Khall § 40, liite 9

Pornaisten kuntastrategian tarkistamisesta ja kunnan viranhaltijaorganisaation uudistamistarpeen arvioinnista on päätetty kunnanhallituksessa
6.9.2021.
Organisaatiotarkastelun fasilitoinnista on vastannut MDI Oy ja sitä on
ohjannut Pornaisten hallinnon kehittämistoimikunta. Kuntastrategian
uudistamisen taustalla ovat olleet kuntia koskevat toimintaympäristön
muutokset, kuntastrategian uudistamisessa tehtävät linjaukset sekä kahden johtavan viranhaltijan eläköityminen syksyllä 2022.
Organisaation uudistamisen taustatyönä haastateltiin ensin toimialajohtajat, kunnanjohtaja ja talous- ja viestintäjohtaja. Lisäksi hallinnon kehittämistoimikunnan arvioitavaksi tuotiin Inkoon, Pyhtään ja Vesilahden
organisaatiomallit.
Hallinnon kehittämistoimikunta päätti 20.12.2021 pitämässään kokouksessa esittää organisaation muutokseen liittyvän yhteistoimintamenettelyn aloittamista. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.1.2022 ytmenettelyn käynnistämisestä. Yhteistoimintalain 5 §:n 2 momentin mukaan yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti tämän
ja työantajan välillä. Neuvottelut pidettiin 8.2.2022.
Hallinnon kehittämistoimikunta linjasi kokouksessaan 10.2.2022, että
parhaiten Pornaisten kunnan uudeksi viranhaltijaorganisaatioksi sopisi
18.2.2022 päivätyn raportin mukainen ratkaisu. Toimikunta päätti samalla, että ennen asian käsittelyä organisaatiomallia tuli täydentää toimialojen vakanssiluetteloilla.
Yhteistoimintaneuvottelujen toinen kierros järjestettiin 24.2.2022 ja
2.3.2022. Neuvottelut käytiin tällöin myös maakäyttö- ja paikkatietoasiantuntijan sekä Ikäihmisten palvelukortteli – hankkeen projektipäällikön
kanssa.
Nyt käsiteltäväksi tulevassa organisaatiomallissa esitetään hallintojohtajan ja talousjohtajan tehtävien yhdistämistä. Uutena vakanssina esitetään
kuntakehitysjohtajaa, jonka tehtäviin kuuluisivat kaavoitus ja maankäyttö, ilmastotyö, kasvua tukevat investointihankkeet sekä elinkeinoasiat.
Uuteen kuntakehityksen toimialaan siirtyisivät maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntija sekä Ikäihmisten palvelukortteli -projektin määräaikainen
projektipäällikkö. Lisäksi esitetään viestintäresurssin vahvistamista esimerkiksi viestintäsuunnittelijan tehtävällä.
./..
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Nykyisestä kuntakehityksestä esitetään tehtäväksi tekninen toimiala, jota
johtaa tekninen johtaja.
Lisäksi esitetään henkilöstöhallinnon vahvistamista henkilöstösuunnittelijan tehtävällä. Valittava henkilö voisi mahdollisesti toimia hallinto- ja
talousjohtajan sijaisena.
Esitettävässä organisaatiorakenteessa on huomioitu strategialuonnoksen
päämäärät etenkin kunnan elinvoiman ja hyvinvointityön vahvistamisen
sekä henkilöstöhallinnon osalta ja ehdotetaan kolmea uutta vakanssia.
Koska talous- ja hallintojohtajan tehtävät yhdistettäisiin, muutos tarkoittaisi tosiasiallisesti kahden vakanssin lisäystä.
Kunnanjohtajan ja kuntakehitysjohtajan vakanssien haku on tarpeen
käynnistää mahdollisimman pian. Sen sijaan vakanssien lisäystä koskevat päätökset on hyvä tehdä vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä, jolloin myös tehtävänkuvat ovat selkeytyneet.
Pornaisten hallintosäännön uudistamistyö käynnistetään maaliskuun lopussa, mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy organisaation uudistamisen.
Hallintosäännön käsittelyn yhteydessä päätetään, milloin uusi organisaatio astuu voimaan.
Hallintosäännön laadinnan yhteydessä on myös ratkaistava, missä kuntakehityksen ja teknisen toimialan asiat käsitellään. Kuntakehitysjaosto
voisi käsitellä molempien toimialojen asiat tekninen johtajan ja kuntakehitysjohtajan esittelystä. Kuntakehitysjaostosta voidaan tehdä myös lautakunta, mikäli sille annetaan samalla asioita päätettäväksi.
Pornaisten viranhaltijaorganisaation uudistamista koskeva 18.2.2022
päivätty ehdotus on esityslistan liitteenä nro 9. Ehdotus muokataan hyväksymiskäsittelyn jälkeen lopulliseen ulkoasuunsa käyttäen kunnan
omaa logoa ja esitysmuotoa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy 18.2.2022 päivätyn Pornaisten organisaatiouudistuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle myös, että kunnanjohtajan ja
kuntakehitysjohtajan vakanssien haku käynnistetään viipymättä.
./..
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Sen sijaan vakanssien lisäystä koskevat päätökset tehdään vuoden 2023
talousarvion käsittelyn yhteydessä, jolloin myös tehtävänkuvat ovat selkeytyneet.
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosäännön
uudistamistyö käynnistetään maaliskuun lopussa ja hallintosäännön käsittelyn yhteydessä päätetään, milloin uusi viranhaltijaorganisaatio astuu
voimaan. Hallintosäännön laadinnan yhteydessä ratkaistaan myös, missä
kuntakehityksen ja teknisen toimialan asiat käsitellään.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTOJOHTAJA SEIJA MARTTILALLE
Khall § 41

Hallintojohtaja Seija Marttila on toimittanut 1.3.2022 päivätyn kunnanvaltuustolle osoitetun kirjeen, jossa hän pyytää eroa hallintojohtajan
virasta 1.10.2022 lukien.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää eron
hallintojohtaja Seija Marttilalle 1.10.2022 lukien.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Seija Marttila poistui esteellisenä kokouksesta asiasta
käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän päätöksen osalta toimi Hannu Haukkasalo.
______________________
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KUNNANJOHTAJA HANNU HAUKKASALON IRTISANOMISILMOITUS
Khall § 42

Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo on toimittanut kunnanvaltuustolle
osoitetun 2.3.2022 päivätyn ilmoituksen, jolla hän irtisanoutuu kunnanjohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta siten, että ensimmäinen
eläkepäivä on 1.11.2022.
Hallintojohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää eron kunnanjohtaja Hannu Haukkasalolle kunnanjohtajan virasta 1.11.2022 lukien.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Hannu Haukkasalo poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
______________________
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HYÖTINMÄEN PANIMOKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIREILLETULO
Khall § 43, liite 10

Kotojärven alueen yksityisten maanomistajien toimeksiannosta on tutkittu alueella voimassa olevan osayleiskaavan muutostarpeita. Selvitystyön
on tehnyt DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä. Selvityksen perusteella
Pornaisten kunnalle on tehty esitys alueen osayleiskaavan tarkistamisesta.
Pornaisten kunta ei kuitenkaan pitänyt osayleiskaavan muuttamista tarpeellisena, sillä osayleiskaava on jo pääosin toteutunut rakentamisen
myötä ja aluetta koskevilla asemakaavan muutoksilla. Osayleiskaavan
uudistaminen ei sen vuoksi sisälly kunnanvaltuuston 16.12.2021 hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 2022–2026.
Samassa yhteydessä kaavoittaja arvioi yhdessä Pornaisten kunnan kanssa
Hyötinmäen alueen asemakaavan ajantasaisuutta. Vuonna 2007 hyväksytty Hyötinmäen asemakaava on vielä toteutumatta ja sitä koskee em.
arviointivelvoite.
Arvioinnissa todettiin, että Hyötinmäen asemakaavan toteuttaminen on
tarkoituksenmukaista aloittaa alueen eteläosasta, joka on valmiin kunnallistekniikan piirissä. Asemakaavan tarkistustyö sisällytettiin Pornaisten
kunnan kaavoitusohjelmaan 2022–2026. Karttaako Oy on tarjoutunut
asemakaavan muutostyön suorittajaksi
Voimassa olevan asemakaavan mukainen Panimotien-Panimokaarteen
ratkaisu nojautuu tehokkaaseen yhtiömuotoiseen rivitalotyyppiseen rakentamiseen. Viereisen Kartanorinteen alueen tyyppinen väljempi omakotitalopainotteinen ratkaisu vastaa peremmin alueen tonttikysyntään.
Tiivis rakentaminen on lisäksi tarkoituksenmukaista kohdistaa lähemmäksi kuntakeskuksen palveluita.
Voimassa olevassa asemakaavassa on otettu puutteellisesti huomioon
alueen voimakkaat maastomuodot, ja yhtenäinen vihervyöhyke katkeaa
alueen kohdalla. Katuverkko on tarpeettoman pitkä eikä kaavaratkaisussa
ole otettu huomioon maaston muotoihin nojaavaa taloudellista viemäröintiä viettoviemärillä. Nämä yhdessä nostavat tarpeettomasti kunnallistekniikan toteuttamiskustannuksia.
Alue on tarkoitus suunnitella uudelleen pääosin väljää omakotitaloasumista varten. Suunnittelun lähtökohtana on alueen luonnonolosuhteiden
sekä voimakkaiden maastomuotojen huomioon ottaminen.
./..
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Asemakaavatyö on käynnistynyt, ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) on valmistunut. Liitteenä nro 10 oleva suunnitelma sisältää karttaesityksen alueen kaavalliseksi perusratkaisuksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää laittaa Hyötinmäen Panimokujan alueen asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Karttaako Oy:stä.
Samalla kunnanhallitus päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRA 30 § mukaisesti 14 vuorokauden ajaksi.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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OSTOTARJOUS PORNAISTEN PORTIN ALUEELLA SIJAITSEVASTA YRITYSTONTISTA
Khall § 44, liite 11

Pornaisten kunta on elokuusta 2021 lähtien neuvotellut suomalaisen monikansallisen yrityksen kanssa yrityksen Suomen toimintojen siirtämisestä Pornaisten Portin työpaikka-alueelle. Kyseessä on kuuden yhtiön konserni, joka toimii kansainvälisesti sähköteknisellä alalla ja työllistää yhteensä n. 80 henkilöä.
Liitteessä nro 11 on esitetty kartta noin 18.640 m2:n suuruisesta työpaikkatontista, jonka rakennusoikeus tehokkuudella e=0,40 on noin 7.450 km2. Kyseessä on Toimitilarakennusten korttelialue KTY. Alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä.
Alustavien suunnitelmien mukaan yrityksen tarkoituksena on sijoittaa
kyseiselle tontille noin 4.000 k-m2:n suuruiset teollisuus- ja varasto- ja
toimistotilat siten, että tontille jää myös laajennusvaraa.
Konserniyrityksen hallitus on käsitellyt yritystontin hankkimista koskevan asian 2.3.2022 ja päättänyt tehdä tontista 150.000 € suuruisen tarjouksen. Kunnanvaltuusto on aiemmin päättänyt Pornaisten Portin työpaikkatonttien hinnaksi 10,00 €/m2. Tontin koko ja tasaustarpeet huomioon ottaen esitettyä 36.400 € suuruista tontin hinnan alennusta voidaan
kuitenkin pitää kohtuullisena ja se vastaa aiemmin naapuriyrityksen
kanssa noudatettua hinnoittelua.
Hallintosäännön 21 § mukaan kunnanhallitus päättää rakennustonttien
myymisestä noudattaen valtuuston antamia hintoja ja yleisperusteita.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että liitekartassa nro
11 esitetty työpaikkatontti voidaan myydä yritykselle sen jättämän tarjouksen mukaisesti hintaan 150.000 €. Myyntihinnaksi tulee siten noin
8,05 €/m2. Mikäli tontin koko myöhemmässä asian valmistelussa kasvaa
tai pienenee, niin tontin kokonaishintaan on mahdollista tehdä vastaava
muutos.
Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..
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Kunnanhallitus

§ 44

Khall § 44

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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KUNNAN TUKI UKRAINAN HÄDÄNALAISILLE
Khall § 45

Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti lähettää Suomen Punaisen Ristin kautta Ukrainan
hädänalaisille 5100,00 €:n avustuksen.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 46

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:









Poliisin neuvottelukunnan järjestäytymiskokouksen pöytäkirja
19.1.2022.
Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 1/2022,
25.2.2022.
Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuuston pöytäkirja 1/2022,
17.2.2022.
Myrskylän kunta, kunnanhallitus, pöytäkirjanote 21.2.2022 § 15:
Ympäristöterveydenhuollon palvelut 1.1.2023 alkaen.
Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, pöytäkirjanote
10.2.2022 § 6: Suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä 611-406-6-66.
Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, pöytäkirjanote
10.2.2022 § 7: Poikkeaminen kiinteistöllä 611-406-18-50.
Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, pöytäkirjanote
10.2.2022 § 8: Ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen.
Päätöksiä ajalta 22.2. – 7.3.2022:
Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Kunnanhallitus

§ 47

MUUT ASIAT
Khall § 47

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

7.3.2022
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
34, 36

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
07170 Pornainen

Pykälät
34, 36

Oikaisuvaatimus on tehtävä 3 kuukauden 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
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

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
(1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

