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Tekninen lautakunta

Sivu

61
KOKOUSAIKA

Tiistai 17.11.2009 klo 18.00 – 19.50

KOKOUSPAIKKA

Kunnantoimisto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Honkanen Heikki
Piirainen Risto
Palviainen Erja
Väisänen Matti
Nyrhivaara Henna
Turunen Jukka
Laitila Raili
Pietilä Sakari

puheenjohtaja

Rantala Markku
Pietilä Jukka

khall. edustaja
pöytäkirjanpitäjä

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

poissa
poissa
varajäsen

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

48 - 55

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 19.11.2009.

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Piirainen ja Jukka Turunen
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Heikki Honkanen

Jukka Pietilä

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

Pornainen 19.11.2009
Allekirjoitukset

Risto Piirainen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Jukka Turunen

Aika ja paikka

Pornainen 17.12.2009
Virka-asema

Pöytäkirjanpitäjä

Jukka Pietilä
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KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN ENERGIAHINNAN TARKISTAMINEN
Tekla 48 §

Kaukolämpölaitoksen lämmöntuottajan Askolan Seudun Puulämpöosuuskunnan ja laitoksen omistajan Pornaisten kunnan edustajien kanssa
pidettiin 5.11.2009 neuvottelu lämpöenergian hinnan tarkistamisesta
lämmöntoimitussopimuksen mukaisesti.
Neuvottelun tuloksena laadittiin hinnantarkistussopimus kaudelle 1.1. –
31.12.2010. Hinta sopimuskaudella on 30,00 €/MWh alv 0 %. Laitoksista johtuvat hälytyskäynnit korvataan tuntiperusteisesti 23,95 €/h.
Hinta on nyt kuluvalla sopimuskaudella 27,60 €/MWh alv 0 % sekä
hälytyskäyntien veloitus 23,25 €/h.
5.11.2009 päivätty hinnantarkistussopimus esitetään kokouksessa.
Rakennuspäällikön ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 5.11.2009 päivätty
hinnantarkistussopimus hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh.
(019) 529 4531 tai 0400 415 081.
Teknisen lautakunnan päätös:
Hyväksyttiin.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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KUNTALAISALOITE LINNUNLAULUN PÄIVÄKODIN LIIKENNETURVALLISUUDEN
PARANTAMISEKSI
Tekla 49 §

Linnunlaulun päiväkodin lasten vanhemmat ovat lähettäneet 25.9.2009
päivätyn kansalaisaloitteen suojatien ja päiväkodista varoittavan liikennemerkin saamiseksi Linnunlaulun päiväkodin läheisyyteen Paalantielle.
Näillä toimenpiteillä uskotaan turvallisuuden päiväkodin ympäristössä
paranevan huomattavasti.
Rakennuspäällikön ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että Paalantien alkuun laitetaan lapsista varoittava liikennemerkki lisäkilvellä ”Päiväkoti” sekä rakennetaan suojatie Paalantien kevyen liikenteen väylältä päiväkodin piha-alueelle.
Liikennemerkki hankitaan välittömästi ja suojatien rakentamiseen ryhdytään muiden kevyen liikenteen väylien järjestelyjen yhteydessä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä,
puh. (019) 529 4531 tai 0400 415 081.
Teknisen lautakunnan päätös:
Hyväksyttiin.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN MÄNTSÄLÄN, PORNAISTEN JA PUKKILAN KUNTIEN
VESIHUOLTOLAITOSTEN KÄYTÖSTÄ
Tekla 50 §

Mäntsälän Vesi on vastannut 1.1.2008 lähtien Pornaisten ja Pukkilan
vesihuoltolaitosten käyttötehtävistä kuntien keskinäisellä yhteistoimintasopimuksella. Sopimuksen ovat hyväksyneet kuntien valtuustot.
Siinä todetaan, että yhteistoimintasopimusta voidaan muuttaa sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.
Mäntsälän kunnan taloushallintopalvelut on edellyttänyt Mäntsälän Vettä tekemään kustannusseurantaa laitoskohtaisesti. Tämän vuoksi on voitu
todeta, että alkuperäisessä sopimuksessa esitetty kustannusjako ei ole
laitoksille tasapuolinen ja oikeudenmukainen.
Mäntsälän Vesi on yhdessä Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien
kanssa valmistellut sopimuksen muuttamista seuraavilta osin:
•
•

•
•
•

•
•

Mäntsälän Vesi toimii johtoverkostojen (ja laitosten)
suunnitteluttamisessa ja rakennuttamisessa asiantuntijaroolissa (2 §)
käyttö- ja kunnossapitotöiden suuruus on enintään Mäntsälän kunnan
investointirajan suuruisia; investointirajan ylittävältä osalta kustannukset laskutetaan suoraan ao. vesihuoltolaitokselta (2 §)
kustannusten jako tapahtuu pääsääntöisesti todellisten Mäntsälän
Veden kirjanpidossa esitettyjen kustannusten perusteella (8 §)
hallinnollisia kuluja (esim. atk-ohjelmat, toimitilavuokrat tms.)
laskutetaan verkostoon pumpatun vesimäärän suhteessa (8 §)
palveluhinnastossa esitettyjen palveluiden osalta sekä menot että
tulot kirjataan jatkossa Mäntsälän Veden menoihin ja tuloihin omalle
yksikölle
laskutus tapahtuu neljännesvuosittain (8 §)
yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien
kunnanhallitusten yhtäpitävillä päätöksillä (9 §)

Edellä esitettyjen muutosten lisäksi on sopimukseen esitetty tarkennettavaksi pieneltä osin Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Veden suhteita.
Tavoite on, että päivitetty sopimus astuisi voimaan 1.1.2010.
Mäntsälän Veden johtokunta on hyväksynyt osaltaan muutokset
3.11.2009 ja esittänyt päivitettyä sopimusta edelleen hyväksyttäväksi
Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kunnille.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Tekla 50 §

./..
Kutsun mukana tiedoksi nykyinen ja päivitetty sopimus.
Rakennuspäällikön ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy päivitetyn sopimuksen ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh.
(019) 529 4531 tai 0400 415 081.
Teknisen lautakunnan päätös:
Hyväksyttiin.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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VUODEN 2009 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOKSET
Tekla 51 §

Teknisen lautakunnan talousarvion kiinteistötoimen osalta on tekstiosuudessa mainittu, että ”varaudutaan terveyskeskuksen, Halkian koulun ja Kirkkotie 172 (Napero) julkisivukunnostukseen. Kirveskosken
Wanhan koulun ja Naperon sisäilmaselvityksiä jatketaan ja selvityksen
pohjalta laaditaan korjaussuunnitelmat/tehdään kunnostustyöt”.
Wanhan koulun ja Naperon korjaussuunnitelmien pohjalta on tehty ko.
kohteiden töitä. Lisäkohteena on tehty Isojärven leirikeskuksen kosteusvauriokorjaukset.
Käyttösuunnitelman tekstiosuudesta esitetään poistettavaksi kohdat terveyskeskuksen ja Halkian koulun julkisivukunnostuksesta. Ko. muutoksella ei ole vaikutusta talousarviolukuihin.
Rakennuspäällikön ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn käyttösuunnitelman muutoksen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh.
(019) 529 4531 tai 0400 415 081.
Teknisen lautakunnan päätös:
Hyväksyttiin.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET
Tekla 52 §

Tekninen lautakunta esittää kuluvan vuoden talousarviomuutoksia seuraavasti:
Vesilaitos: tulot
- 90.000 €
menot
+ 20.000 €
Perustelut: Vesiosuuskuntien maksutulot eli liittyjämäärät eivät ole
kehittyneet talousarvion laadinnan aikaan oletetulla tavalla.
Menojen osalta ei arvioitu oikein yhteissopimuksessa määriteltyjen veloitusperusteiden vaikutusta. Tältä osin sopimuksen muuttaminen on vireillä.
Lämpölaitos:
Perustelut:

tulot
+ 30.000 €
menot
+ 50.000 €
Talousarvion laadinnan yhteydessä on osia tulo- ja menovaikutuksista jäänyt huomioimatta.

Rakennuspäällikön ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset ja
esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh.
(019) 529 4531 tai 0400 415 081.
Teknisen lautakunnan päätös:
Hyväksyttiin.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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ILMOITUSASIAT
Tekla 53 §

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:
Helsingin Vesi, kirje 22.10.2009:
Ilmoitus organisaatiomuutoksesta ja sopimuksen siirtämisestä.
Porvoon kaupunki, elintarvikelaboratorio, vesitutkimus:
Tutkimustodistus: Aurinkomäen palvelukeskus 21.10.2009.
FCG, ympäristölaboratorio, tutkimustodistukset:
Parkkojan koulu 28.9., 25.9. ja 15.10.2009.
Teknisen lautakunnan lausunto Kotojärven Kartanon loma-alueen asemakaavan muutoksesta 18.10.2009.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.11.2009:
Pienjäteaseman ympäristölupaa koskeva valitus.
Talousarvion toteutuma 1.1.2009 – 31.10.2009.
Viranhaltijan päätökset 20 – 25.
Maanmittauslaitos, Uudenmaan maanmittaustoimisto:
Pornainen – Kerava siirtovesihuoltolinja, rasitteen perustaminen ja korvausten määrääminen:
Pöytäkirjat: Pornainen 25.6.2009, Sipoo16.9.2009 ja Kerava 29.9.2009.
Teknisen lautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Tekla 54 §

Tutustuttiin alustavaan selvitykseen maalämpöratkaisun toteuttamisesta
kunnan kiinteistöön. Kohteena olisi Parkkojan koulu.
Mahdollinen hankinta perustuisi ns. energiapalvelusopimukseen. Kiinteistö ostaisi tuotettua lämpöä ja palveluntuottaja vastaisi maalämpöratkaisun toteutuksesta sekä käytöstä ja kunnossapidosta.
Keskustelun jälkeen lautakunta yksimielisesti päätti, että selvitystyötä
maalämpöratkaisun toteutuksesta jatketaan.
Keskusteltiin myös:
• kunnan kiinteistöjen energian kulutuksesta ja mahdollisista
sisälämpötilapudotuksista viikonloppuisin
• kaavateiden talvikunnossapidon osalta on hiekoituksen osuutta
korostettava urakoitsijalle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Tekninen lautakunta

17.11.2009

55

70

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät 48, 50, 52, 54

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät 49, 51
HValL 3 §:n 1 mom./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
Tekninen lautakunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät 49, 51

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

71
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
lääninoikeus
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
PL 120
00521 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät
-

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika

30 päivää
Pykälät

Valitusaika

-

30 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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
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 80 euroa.
1

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

