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KOKOUSAIKA

Tiistai 28.6.2011 klo 18.00 – 19.45

KOKOUSPAIKKA

Kunnantoimisto

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Honkanen Heikki
Piirainen Risto
Palviainen Erja
Hietapakka Ari-Pekka
Nyrhivaara Henna
Turunen Jukka
Laitila Raili
Pietilä Sakari
Niemikorpi Janne
Marjomäki Sirpa

puheenjohtaja
poissa

Rantala Markku
Pietilä Jukka
Upola Ulla-Maija

khall. edustaja
pöytäkirjanpitäjä
aluearkkitehti

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

poissa
poissa
varajäsen
varajäsen
varajäsen

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

26 - 30

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 30.6.2011.

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

27 §: ajan

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Hietapakka ja Erja Palviainen.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Heikki Honkanen

Jukka Pietilä

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

Pornainen 30.6.2011
Allekirjoitukset

Ari-Pekka Hietapakka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

poissa

Erja Palviainen

Aika ja paikka

Pornainen 7.7.2011
Virka-asema

Pöytäkirjanpitäjä

Jukka Pietilä
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YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2011
Tekla 26 §

Yksityistieavustukset julistettiin haettaviksi kunnan ilmoitustaululla,
kunnan nettisivuilla sekä Uusimaa ja Vartti Itä-Uusimaa -lehdissä
3.4.2011. Lisäksi hakemuslomakkeet lähetettiin kaikille viime vuonna
avustusta saaneille tiekunnille. Hakemusten viimeinen palautuspäivä oli
29.4.2011.
Kunnossapitoon anottiin 80.801,81 € ja perusparannukseen 4.935,65 €.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 26.6.1996 28 §:ssä ohjeet tieavustusten
myöntämiseksi.
Kokouskutsun mukana lähetetään valmisteltu laskelma yksityisteiden
kunnossapitoavustuksista vuodelle 2011. Perusparannusavustusten osalta
laskelma käsitellään kokouksessa.
Rakennuspäällikön ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää myöntää avustusta yksityisteiden kunnossapitoon yhteensä 54.779,16 €. Perusparannuksen osalta ehdotus kuullaan
kokouksessa. Kunnossapitoavustusten maksupäivä on 8.8.2011.
Perusparannusavustukset maksetaan tiekuntien tehtyä ilmoituksen työn
valmistumisesta ja toimitettua selvityksen toteutuneista kustannuksista.
Avustusta myönnetään vain vuoden 2011 aikana toteutuneisiin kustannuksiin.
Tiekuntien yksikköjaon tai tiekuntien perustamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin voidaan myöntää avustuksia kuluvan vuoden määrärahojen
rajoissa rakennuspäällikön päätöksellä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh.
(019) 529 4531 tai 0400 415 081.
Teknisen lautakunnan päätös:
Lautakunta päätti myöntää kunnossapitoavustusta laskelman mukaisesti,
yhteensä 54.779,16 €.
Perusparannukseen myönnettiin avustusta Juholantielle 2900 €.
Tiilikujan ja Karimäentien osalta päätös tehtiin puheenjohtajan esityksen
pohjalta.
________________
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KIRKONKYLÄN KESKUSTA-ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Tekla 27 §

Kirkonkylän keskusta-alueen kehittämissuunnitelmaluonnoksesta pyydetään lausuntoa tekniseltä lautakunnalta. Lausunnossa pyydetään kunkin
lautakunnan kiinnittämään huomiota erityisesti omaa toimialaa koskeviin suunnitelman osiin. Lisäksi pyydetään ottamaan kantaa työryhmän
esitykseen eri toimenpiteiden toteuttamisohjelmaksi.
Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Pornaisten kirkonkylän taajama-alue on rakentunut vähitellen, pieninä
osa-alueina ilman kokonaissuunnitelmaa tai kehityskuvaa. Kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan Pornaisten kunnan keskusta-alueen kehittämismahdollisuuksia pitkällä aikajänteellä – keskustan kehittäminen
vaatii jatkuvaa työtä. Tavoitteena on tuottaa suunnitelma keskustaalueen mahdollisuuksista keskustelun, päätöksenteon sekä yksityiskohtaisemman asemakaavasuunnittelun tai katusuunnittelun lähtökohdaksi.
Kehittämissuunnitelma on laadittu kunnan omana työnä; suunnittelusta
on vastannut aluearkkitehti Ulla-Maija Upola. Työn ohjausryhmään ovat
kuuluneet edustajat kunnan johdosta, teknisestä toimesta, sivistystoimesta sekä vapaa-aikatoimesta.
Kehittämissuunnitelman sisältö
Kirkonkylän keskusta-alueen vahvuuksia ei tule hävittää, vaan niitä tulee
korostaa, painottaa ja niille tulee antaa vahva rooli suunnitelmassa. Ongelma-alueille tai muutoin kehitettäville alueille laaditaan ideatasoisia
parannussuunnitelmia. Tutkittavat kehittämisen kohteet on keskustaalueella jaettu neljään osa-alueeseen: korttelialueet, liikennealueet, vapaa-alueet ja yksityiskohdat.
Rakentamattomille tai vajaasti rakennetuille korttelialueille on laadittu
ideatasoisia suunnitelmia keskustan palvelujen ja asumisen lisäämiseksi
kunnan keskeisimmälle alueelle.
Liikennealueilla on keskitytty risteysalueisiin sekä kevyen liikenteen
väyläverkostoon; myös paikoitus ja hoitamattomat/rakentamattomat
tienvarsialueet ovat olleet tärkeä osa suunnitelman sisältöä.
Vapaa-alueet –osiossa on ideoitu asemakaavan mukaisille puistoalueille
eri luonteisia toimintoja sekä tutkittu niitä yhdistävän jalankulkuverkoston kehittämistä. Urheilukentän siirto väljemmälle alueelle on ollut yksi
suurimmista haasteista. Torille on ideoitu keskeisempi paikka rakennetun alueen yhteyteen. Kävelyreittejä sekä ulkoilu-/hiihtopolkuja on reititetty kartalle.
Yksityiskohdissa on keskitytty valaistukseen ja opastukseen unohtamatta
kuitenkaan mm. kadun kalusteita.
./..
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Keskustelut, kyselyt, yleisö- ja esittelytilaisuudet
Kehittämissuunnitelmaa on laadittu kunnassa yrittäjiä ja kuntalaisia laajasti osallistaen. Yleisötilaisuudet, kyselyt, keskustelutilaisuudet ja
hankkeen esittelyt ovat olleet keskeisiä vuorovaikutustilanteita.
Keskeisien maanomistajien kanssa on käyty vapaaehtoisia keskusteluja
alueen tulevaisuuden suunnitelmista. Asuinkäytössä olevat vajaakäyttöiset korttelialueet/tontit halutaan pääasiassa säilyttää nykyisellään, vaikkakin keskeinen sijainti tuo mukanaan meluun ja epäsiisteyteen liittyviä
haittoja. Perikuntien omistamat alueet on helpommin saatavissa tiivistämisen piiriin tai suuremmankin muutoksen alle.
Kyselyjen sekä yleisö- ja esittelytilaisuuksien kautta on voimakkaimmin
esille noussut toive jalankulkuväylien lisäämisestä niin keskustan alueella kuin keskustasta turvalliset yhteydet pohjoisiin ja eteläisiin kyliin.
Ajoväylillä huomio kiinnittyy risteysalueiden toimivuuteen ja turvattomuuteen. Taajamakuvassa epäsiistit tiealueiden reunat ovat saaneet jopa
enemmän huomiota kuin vanhat, huonokuntoiset rakennukset.
Toteuttamisohjelma
Kehitystä tapahtuu niin pienien kuin suurienkin toteuttamistoimenpiteiden kautta. Kehittämissuunnitelma antaa kokonaiskuvan tavoitellusta
ilmeestä, jolloin toteuttamisohjelman kautta voidaan edetä askel kerrallaan useamman vuoden/vuosikymmenen aikana. Kehittämissuunnitelman lopussa on työryhmän esitys toteuttamisohjelmaksi. Toteuttamisohjelmaan on kirjattu aihepiireittäin (korttelialueet, liikennealueet, vapaaalueet ja yksityiskohdat) tämän kehittämissuunnitelman toimenpiteiden
vaikutukset, tavoitteellinen toteuttamisajankohta sekä alustava kustannusarvio. Toteuttamisohjelma on tiivistetty taulukkomalliin raportin loppuun erilliselle liitteelle.
Toimenpiteen vaikutukset
Toteutuksen vaikutuksia on arvioitu kolmelta eri näkökulmalta: ovatko
toimenpiteiden vaikutukset nykytilanteeseen verrattuna toiminnallisia,
turvallisia ja/tai viihtyisyyteen vaikuttavia.
Toimenpiteen tavoitteellinen toteuttamisajankohta
Kehittämissuunnitelmaa toteutetaan pitkällä aikajaksolla. Kehittämissuunnitelman eri osioiden toteuttaminen on jaoteltu kolmelle aikajaksolle: lähiajan hankkeet (toteutus käynnistyy 1-3 vuoden kuluessa), lähitulevaisuuden hankkeet (toteutus käynnistyy 4-6 vuoden kuluessa) ja tulevaisuuden hankkeet (toteutus käynnistyy aikaisintaan 7 vuoden päästä
(v. 2018 →)).
Toimenpiteen alustava kustannusarvio
Kehittämissuunnitelman mukaisille toimenpiteille on laskettu suuntaa
antavat alustavat kustannusarviot suuruusluokittain: I luokka/0 - 50 000
€, II luokka/50 000 - 100 000 € ja III luokka/100 000-300 000 € ja IV
luokka/300 000 € ja siitä ylöspäin. Kehittämissuunnitelman hankkeiden
kokonaiskustannukset ovat kunnan toteutuksen osalta alustavan arvion
mukaan n. 4.4 M€, josta pienten hankkeiden osuus on n. 800 000 €, keskiluokkaan sijoittuvien n. 1.1 M€ ja suurten hankkeiden n. 2.5 M€.
./..
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./..
Suunnitelman eteneminen
Kehittämissuunnitelmaluonnoksesta pyydetään lausunnot elokuun 2011
loppuun mennessä keskeisiltä lautakunnilta: rakennus- ja ympäristölautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja vapaa-aikalautakunta.
Yleisötilaisuus järjestetään elo-syyskuussa. Lausunnot ja kuntalaisilta
tulleet kannanotot tutkitaan ja tehdään mahdolliset täydennykset/muutokset suunnitelmaan. Tavoitteena on saada kehittämissuunnitelma hyväksyttäväksi valtuustoon vielä syksyn 2011 aikana.
Aluearkkitehti Ulla-Maija Upola esittelee kehittämissuunnitelmaa kokouksessa.
Kutsun mukana lähetetään Pornaisten kirkonkylän keskusta-alueen kehittämissuunnitelmaluonnos.
Rakennuspäällikön ehdotus:
Aluearkkitehti Ulla-Maija Upola esitteli kirkonkylän keskusta-alueen
kehittämissuunnitelmaluonnoksen lautakunnalle. Kokouksessa jaettiin
vielä lisäaineistona suunnitelmaluonnokseen liittyvä ympäristönhoitosuunnitelma.
Tekninen lautakunta päättää kehittämissuunnitelmasta annettavasta lausunnosta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh.
(019) 529 4531 tai 0400 415 081.
Teknisen lautakunnan päätös:
Vilkkaan keskustelun jälkeen lautakunta päätti siirtää lausunnon antamisen seuraavaan kokoukseen.
________________
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KUPSENKYLÄNTIEN LIIKENNEMERKKI
Tekla 28 §

Kupsenkyläntien hoitokunta hakee lupaa asentaa ”Pysäköinti kielletty”
–liikennemerkin Kupsenkylän sillan oikeaan laitaan kylälle (Pornaisten
tielle) päin mentäessä.
Tiekunnan asiaa koskeva kirje esitellään kokouksessa.
Rakennuspäällikön ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää antaa Kupsenkyläntien hoitokunnalle luvan
asentaa ”Pysäköinti kielletty” –liikennemerkin Kupsenkylän sillan oikeaan laitaan kylälle (Pornaisten tielle) päin mennessä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä,
puh. 0400 415 081.
Teknisen lautakunnan päätös:
Hyväksyttiin.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta 29 §

12.5.2011

sivu

37

ILMOITUSASIAT

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:

Tekla 29 §

Porvoon kaupunki, elintarvikelaboratorio:
Vesitutkimukset:
Tutkimustodistukset 19.5. (2 kpl) ja 13.6.2011
Uudenmaan ELY-keskus:
Liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualueen hankintaohjelma
Viranhaltijan päätökset
10 - 15
Teknisen lautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Tekninen lautakunta

28.6.2011

30
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät 27

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 26, 28

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 26, 28

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

39
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

Markkinaoikeus
PL 118
00131 Helsinki
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

