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LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISISTA JA TALOUDELLISISTA VUODEN 2018 TAVOITTEISTA
Khall § 61, liite 11

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta pyytää
30.3.2017 saapuneella kirjeellään Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen kunnilta lausuntoa pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2018. Pelastuslaitos pyytää kuntien lausuntoa
2.5.2017 mennessä.
Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen
kohdassa 12, Talouden hoito, määritellään, että Vantaan kaupunginvaltuusto asettaa ja hyväksyy Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pelastuslaitoksen johtokunnan esityksestä sopijakuntia kirjallisesti kuultuaan kunkin kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä.
Pelastuslaitos on valmistellut pelastustoimen valtakunnallisen strategian
2025, pelastuslaitoksen oman strategian ja kuntien strategioiden sekä ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätösten pohjalta toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2018. Valmistelun perustana on käytetty lisäksi toimintaympäristöanalyysia ja riskienarviointia.
Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut pelastustoimen kuntien
maksuosuuden ja sairaanhoitoalueiden maksuosuuden pysyminen vuoden 2017 tasolla.
Tavoitteet on lähetetty kuntiin lausunnolle ja johtokunnan toukokuun
kokouksessa päätetään Vantaan valtuustoon hyväksyttäväksi esitettävät
tavoitteet.
Sitoviksi tavoitteiksi Vantaan kaupunginvaltuustolle esitetään Vantaan
taloussäännön mukaisia eriä, liikeylijäämä ja investoinnit. Pelastus- laitos esittää vuoden 2018 suunnittelun perusteiksi liitteinä esitetyt alustavan talousarvion sekä alustavan toimintasuunnitelman.
Liitteenä nro 11 on esitetty Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alustava
talousarviosuunnitelma 2018, alustava toimintasuunnitelma 2017 ja alustava investointisuunnitelma.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa:
Pornaisten kunnalla ei ole huomautettavaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2018.
Kunta antaa erillisen lausunnon palvelutasopäätöksestä 2017-2020.
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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LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN 2017 – 2020 LUONNOKSESTA
Khall § 62, liite 12

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta pyytää
6.3.2017 saapuneella kirjeellään Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen kunnilta lausuntoa pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen
2017–2020 luonnoksesta. Pelastuslaitos pyytää kuntien lausuntoa
28.4.2017 mennessä.
Käsiteltävänä oleva palvelutasopäätös perustuu pelastuslakiin, jonka
mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja
onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon
myös toiminta poikkeusoloissa.
Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat
riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä
palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee sisältyä myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä.
Hyväksytty palvelutasopäätös toimitetaan aluehallintoviranomaiselle arvioitavaksi.
Liitteenä nro 12 on esitetty luonnos Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
palvelutasopäätökseksi ja siihen sisältyväksi riskianalyysiksi. Tässä analyysissa on lähestymistapana sovellettu ns. riskiruutuajattelua, jonka
kautta on pyritty tunnistamaan ja määrittelemään pelastuslaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat riskialueet, -kohteet ja -toiminnot. Pornaisten
kunnan alueella ei ole kaikkein suurimpaan riskiluokkaan kuuluvia alueita.
Antaessaan lausuntoa pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista
tavoitteista vuodelle 2017, Pornaisten kunta viittasi silloin valmisteilla
olleeseen ja nyt lausunnon kohteena olevaan palvelutasopäätökseen vuosille 2017 – 2020. Pornaisten kunta toivoi vahvaa panostusta yhteistyöhön koulutustarjonnan, riskienhallinnan ja valmiussuunnittelun osalta.
Nämä asiat onkin huomioitu varsin kattavasti uudessa palvelutasopäätöksessä.
Pornaisten keskustan alueella pelastuslaitoksen toimintavalmius näyttäisi
osittain (kahdessa ruudussa) olevan saavutettavuustavoitetta heikompi.
Palvelutasopäätöksessä näille alueille on esitetty suunniteltavaksi tarkoituksenmukaiset kompensoivat toimenpiteet.
./..
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Palvelutasopäätöskauden kahden ensimmäisen vuoden aikana on tarkoitus toteuttaa pelastustoimen uudistus niiltä osin, jossa nykyisten 22 kunnallisen pelastuslaitoksen toiminta siirretään 18 maakunnallisen pelastuslaitoksen hoidettavaksi. Uudellamaalla muutos on merkittävä ja aikataulu erittäin tiukka. Tässä uudistuksessa tulee muistaa sopimuspalokuntien toiminnan merkitys Pornaisten kunnan pelastuspalvelujen järjestämisessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa:
Antaessaan lausuntoa pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista
tavoitteista vuodelle 2017, Pornaisten kunta viittasi silloin valmisteilla
olleeseen ja nyt lausunnon kohteena olevaan palvelutasopäätökseen vuosille 2017 – 2020. Pornaisten kunta toivoi vahvaa panostusta yhteistyöhön koulutustarjonnan, riskienhallinnan ja valmiussuunnittelun osalta.
Pornaisten kunta katsoo, että em. asiat on huomioitu varsin kattavasti
uudessa palvelutasopäätöksessä.
Pornaisten keskustan alueella pelastuslaitoksen toimintavalmius on osittain (kahdessa ruudussa) saavutettavuustavoitetta heikompi. Pornaisten
kunta pitää tärkeänä, että näille alueille suunnitellaan palvelutasopäätöksessä mainitut tarkoituksenmukaiset kompensoivat toimenpiteet.
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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LAUSUNNON ANTAMINEN HSY:N ALUEEN VUOSIEN 2017 -2026 VESIHUOLLON
KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Khall § 63

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
HSY :n jäsenkunnat (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) on yhteistyössä HSY:n kanssa laatinut kuntakohtaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnokset 2017-2026. Samanaikaisesti HSY JA jäsenkunnat ovat laatineet yhteisesti vesihuollon HSY :n alueen kehittämissuunnitelmaluonnoksen 2017-2026. HSY :n alueen vesihuollonkehittämissuunnitelman avulla on ohjattu kuntakohtaisia suunnitelmia riittävään
yhtenäisyyteen ja näin varmistettu HSY :n jäsenkuntien tasapuolinen
kohtelu vesihuollon kehittämisessä HSY :n jäsenkuntien alueella.
HSY :n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma luonnos 2017-2026
perustuu HSY :n jäsenkuntien kuntakohtaisiin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksiin 2017-2026. Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
kuvaavat HSY :n jäsenkaupunkien vesihuollon laajentumista maankäytön kehittymisen myötä sekä vesihuollon laajentumista hajaasutusalueille (tarkasteluväli on 10 vuotta). Vesihuollon kehittämissuunnitelmat ohjaavat HSY :n kaupunkilähtöisten vesihuoltoinvestointien ohjelmointia.
Kaupunkien kuntakohtaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnokset ja HSY :n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos asetetaan samanaikaisesti nähtäville.
HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos on nähtävillä
10.4.-19.5.2017 välisen ajan osoitteessa www.hsy.fi/vesihuollonkehittämissuunnitelmat
HSY on selvittänyt vuonna 2014 alueen vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja
–yhtymien teknistaloudellista nykytilaa, kehittämistarpeita ja investointitarpeita. Vuoden 2016 aikana laadittiin vesiosuuskuntia koskeva toimenpideohjelma, jonka HSY:n hallitus on hyväksynyt. Tarkemmat tiedot
toimenpideohjelmasta ja sen taustasta on esitetty kehittämissuunnitelmaluonnoksen liitteessä 7.
Pornaisten kunnan tekninen toimi on huhtikuussa 2017 käynyt HSY :n
kanssa läpi kunnan vesihuollon nykytilaa ja mahdollisia tarpeita. Tässä
tapaamisessa nousivat esille seuraavat asiat:
./..
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Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle johdetaan jätevesiä KeskiUudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän KUVES:n viemäritunnelin (ns. meriviemäri) kautta. Jätevesiä tulee Vantaalta, Järvenpäästä, Keravalta, Tuusulasta, Sipoosta, Mäntsälästä sekä Pornaisista. Jätevesiä johdetaan yhteensä noin 17 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.
Pornaisten näkökulmasta katsottuna tämän yhteyden ylläpito ja toimintavarmuus tulee pitää hyvässä kunnossa kaikilta osin tehokkaan ja hyvän
jätevesien käsittelyn varmistamiseksi. Siirtovesihuoltolinjan laajentumisen osalta ei ole olemassa välittömiä tarpeita.
Pornaisten vesihuoltolaitoksessa tehdään verkoston kunnossapidon osalta yhteistyötä Nivos Vesi Oy:n (Mäntsälän vesi) kanssa. Tämä yhteistyö
on nykymuodossaan toimivaa eikä Pornaisilla ole tällä hetkellä tarpeita
tämän yhteistyön muuttamiseen. Myös vesiosuuskunnat ovat Pornaisissa
toimivia ja verkosto on suhteellisen hyvässä kunnossa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa
HSY:n alueen vuosien 2017 – 2026 vesihuollon kehittämissuunnitelman
osalta.
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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YLIJOEN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN KAMPANJAHINNOITTELU
Khall § 64

Pornaisten kunnanvaltuusto päätti 25.5.2015 vahvistaa uuden Ylijoen
asuinalueen omakotitonttien hinnaksi 35 €/m2 ja rivitalotonttien hinnaksi 135 €/rakennusoikeuden mukainen kerrosalaneliömetri. Alueen kunnallistekniikka valmistui kesäkuussa 2016 ja alueelta on vuokrattu yksi
omakotitontti, joka on parhaillaan rakenteilla.
Tonttikauppa erityisesti omakotitalotonttien osalta on ollut pysähdyksissä jo kolme vuotta, ja siihen olisi aika saada vauhtia. Mm. kiinteistövälittäjät ovat omana palautteenaan kertoneet, että kunnan tonttien kokonaishinta muodostuu mm. niiden isosta pinta-alasta johtuen liian korkeaksi.
On kuitenkin huomattava, että esim. Ylijoen alueen tonttijako on ohjeellinen ja siitä voidaan tietyin edellytyksin poiketa esitettyä pienempään
tonttikokoon.
Tonttikaupan elvyttämiseksi olisi syytä tarkistaa tonttien hintoja ja /tai
kokeilla tonttien tarjouskampanjaa. Paras myyntivaltti tässä markkinatilanteessa on naapurikuntia edullisempi myyntihinta.
Suunnitellun omakotitonttien tarjouskampanjan on tarkoitus olla voimassa 31.8.2017 saakka nyt päätettävällä hinnalla. Syksyn aikana tehdään päätökset tonttien hinnoittelusta jatkossa sekä Ylijoen alueella että
kunnan muilla asuinalueilla. Tarjouskampanja ei tässä vaiheessa koske
Ylijoen alueella olevia rivitalo- ja kytkettyjen pientalojen tontteja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ylijoen alueen omakotitonttien
hinnaksi vahvistetaan 25 €/m2, jolloin alueen tonttien alkaen
-hinnaksi muodostuu 28.875 €. Tämä tonttien tarjoushinta on voimassa
niissä kaupoissa, joissa tontin ostotarjous on tehty viimeistään
31.8.2017. Tarjous koskee myös tilannetta, jossa alueelta aiemmin vuokrattu tontti halutaan määräajan kuluessa lunastaa omaksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 65
§ 50

Kokouspäivämäärä

sivu

18.4.2017
20.3.2017

106
82

LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / RAKENNUSPAIKAN SIIRTO, VILLE KALLINEN
Khall § 50

Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman
HAKIJA:
Hakijana on Ville Kallinen, Mannilantie 10 B 26, 04400 Järvenpää.
RAKENNUSPAIKKA:
Suunniteltu rakennuspaikka on kiinteistöllä Vähäaho (611-403-8-27),
kooltaan 3,769 ha. Kiinteistö sijaitsee Pornaisten Riitaronniityllä, Kirvekoskentie 392 kohdalta lähtevän yksityistien varrella.
Kiinteistöstä on noin puolet peltoa ja toinen puolisko metsää.
HAETAAN:
Ville Kallinen on jättänyt poikkeamislupahakemuksen, jossa hän hakee
lupaa yhdelle omakotitalolle ja hevostallille kiinteistölle 611-403-8-27,
Kirveskoskentie 392. Tilalla ei ole uuden tai vanhan rakennuspaikan
symbolia Kirkonkylän osayleiskaavassa.
Ville Kallinen omistaa lähistöltä, noin 550 metrin etäisyydeltä toisen
kiinteistön (611-403-3-189), jolla on vanhan rakennuspaikan symboli.
Ville Kallinen hakee rakennuspaikan siirtoa tilalta 611-403-3-189 tilalle
611-403-8-27. Tilan 611-403-3-189 rakennukset puretaan.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa on rakennuspaikka ns. valkoisella alueella eli mitään
aluevarauksia ei ko. alueella ole.
Pornaisten Kirkonkylän osayleiskaavassa rakennuspaikka ja vanha rakennuspaikka ovat M-alueella.
Asemakaavaa alueella ei ole.
NAAPUREIDEN KUULEMINEN:
Osa naapureista on kuultu, heillä ei ole ollut huomautettavaa.
ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (15.3.2017):
Vuosisatojen mittaan on alueelle muodostunut väljä kylärakenne. Lähin
naapurirakennus tulisi olemaan noin 65 metrin etäisyydellä rakennuspaikasta.
./..
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Asiasta on keskusteltu Uudenmaan ELY:n lakimiehen Olli Miettisen
kanssa ja hän ei näe ongelmaa kyseisessä menettelyssä, jos siitä ei tule
yleistä käytäntöä.
MRL:n § 173 mukaan poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle,
eikä vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisen myöntämistä seuraavin ehdoin;
Noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä.
Tontille tulee jättää hyvä suojapuusto.
Jätevesien ja jätteiden käsittely: noudatetaan ympäristöviranomaisten
määräyksiä.
Kiinteistöt yhdistetään yhdeksi kiinteistöksi.
Esityslistan oheismateriaalina on alueen sijaintia osoittava maakuntakaavan kartta, sijainti osoitekartalla ja osayleiskaavassa sekä valokuvia
rakennuspaikalta. Muu materiaali on nähtävissä kunnanhallituksen kokousasiakirjoissa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua poikkeamista/rakennuspaikan
siirtoa aluearkkitehdin esittämin perustein.
Kunnanhallitus edellyttää, että kaikki naapurit kuullaan. Mikäli naapurien kuulemisessa tulee esille jotain sellaista, mikä edellyttää uuden lausunnon pyytämistä poikkeamisesta, niin poikkeaminen tulee lähettää uudelleen kunnanhallituksen lausunnolle.
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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Pornaisten kunnanhallituksen lausunnon antamisen jälkeen neljä rajanaapuria on antanut rakennushanketta vastustavan lausunnon. Naapurilausunnot lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa.
Rakennusluvan myöntämistä ja rakennuspaikan siirtoa voidaan pitää
perusteltuna, kun se tapahtuu saman osayleiskaavan alueella, ja tiloilla
on sama omistaja. Lisäksi on huomattava, että osayleiskaavoissa on esitetty rakennuspaikkojen sijainnit ohjeellisina.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että naapurien kuulemisessa ja alueella tehdyssä
katselmuksessa ei ole ilmennyt mitään sellaista MRL:n mukaista perustetta, jonka mukaan kunnan aiemmin antamaa lausuntoa olisi syytä
muuttaa.
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

§ 66

Kokouspäivämäärä

sivu

18.4.2017

109

LAUSUNNON ANTAMINEN ASKOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖSTÄ
Khall § 66

Askolan kunnanhallitus pyytää lausuntoa Askolan kunnan hallintosääntöluonnoksesta. Yhteisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun
muiden tehtävien hoito järjestetään Askolan kunnan hallintosäännön
mukaisesti. Hallintosäännön muutoksista on pyydettävä sopijakuntien
lausunnot.
Lausunnot on pyydetty 21.4.2017 mennessä.
Hallintosääntöluonnos toimitetaan esityslistan mukana tiedoksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Askolan kunnan hallintosääntöluonnoksesta.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 67

Kokouspäivämäärä

sivu

18.4.2017

110

LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI
ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTA SEKÄ LAIKSI KASVUPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ UUDENMAAN MAAKUNNASSA
Khall § 67, liite 13

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.
Lakiesitys on perusteluiltaan joiltakin osin vielä keskeneräinen ja se täydentyy lausuntovaiheen jälkeen.
Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistus liittyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan kahdella tavalla:
-

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen kytkeytyy kiinteästi maakuntauudistukseen, jonka myötä muuttuu koko aluekehittämisjärjestelmä. Esityksen tavoitteena on kestävän talouskasvun, alueiden kehittämisen sekä työllisyyden, työllistämisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämien valtion ja maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla. TEM:n vastuulla olevasta aluekehittämisjärjestelmästä kehitetään valtion ja maakuntien kumppanuuteen ja sopimuksiin pohjautuva järjestelmä.

-

Kasvupalveluiden uudistaminen puolestaan kytkeytyy hallitusohjelman Työllisyys- ja kilpailukyky –painopistealueen kärkihankkeeseen. Kilpailukyvyn vahvistaminen, jossa on linjattu yrittäjyyden
edistämistä koskevia toimenpiteitä. ELY-keskusten ja TEtoimistojen työvoima- ja yrityspalvelut kootaan kasvupalveluiksi.
Asiakkaan valinnanvapautta lisätään eriyttämällä kasvupalveluiden
järjestäminen ja tuottaminen sekä viemällä tuottamistehtävät markkinoille.

Aluekehittämiseen ja kasvupalveluihin liittyvät nykyiset lait uudistetaan
vastaamaan uutta toimintamallia ja hallintojärjestelmää. Normeja puretaan ja säädökset uudistetaan siten, että ne mahdollistavat kestävän kasvun parhaalla mahdollisella tavalla.
Kasvupalveluiden järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa on valmisteilla oma laki, joka liitetään myöhemmin samaan eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen. Lausunnot myös tästä lakiluonnoksesta
pyydetään sisällyttämään samaan lausuntovastaukseen. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

18.4.2017

111

Kunnanhallitus

§ 67

Khall § 67

./..
Lausunnot on pyydetty antamaan viimeistään 26.4.2017 klo 16.15. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan mennessä sähköisesti saapuneet lausunnot. Valmistelun aikataulu on tiukka, esitys on
tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden aikana. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen jälkeen.
KUUMA-komissio on käsitellyt ja hyväksynyt KUUMA-seudun yhteisen lausunnon 4.4.2017 pitämässään kokouksessa. Lausuntoluonnos on
esityslistan liitteenä nro 13.
Lausuntopyynnön materiaali löytyy TEM:n internetosoitteesta:
http://tem.fi/lausuntopyynnot.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 13 olevan lausunnon hallituksen
esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä laiksi kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa.
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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RAKENNUSVALVONNAN SÄHKÖINEN PYSYVÄISARKISTOINTI
Rysy § 14

Askolan kunta/rakennus- ja ympäristölautakunta § 14, 9.3.2017:
Valmistelija: toimialajohtaja Antti Ikonen
Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosasto on siirtynyt
vuoden 2016 syksystä alkaen käyttämään sähköistä lupamenettelyä
lupapiste.fi- palvelussa. Lupapiste- palvelu on ollut osa
ympäristöministeriön SADe-hanketta (sähköisen asioinnin ja
demokratian vauhdittamishanke). Arkistolaitos on 13.5.2016 tehnyt
päätöksen, jossa määrätään sellaiset kunnat, jotka käsittelevät
rakennuslupahakemukset sähköisesti arkistoimaan myös lupaprosessissa
syntyvät asiakirjat yksinomaan sähköisessä muodossa. Lupapisteasiointipalvelu, jota Askolan rakennusvalvonta- ja
ympäristönsuojeluosasto käyttää (mukaan lukien Myrskylän, Pukkilan ja
Pornaisten kunnat), on sähköinen palvelu, joka kattaa kaikki eri vaiheet
kuntalaisten rakennetun ympäristön lupa-asioinnissa. Palvelu koostuu
kolmesta moduulista, joista yksi on rakennusvalvonnan asiointimoduuli.
Tähän lupapiste-asiointikokonaisuuteen kuuluu myös sähköinen
pysyväisarkistopalvelu, joka on arkistolaitoksen SÄHKE 2 määräysten
mukaisesti hyväksytty.
Lupapiste-pysyväisarkistopalvelu on kunnan viranomaisen sähköinen
väline, joka kattaa sähköisten asiakirjojen vastaanottamisen, joka
huolehtii asiakirjojen muuttamisen arkistolaitoksen hyväksymään
muotoon (pdf/A), tiedonohjausjärjestelmän, jolla kunta voi ylläpitää
palvelussa jo valmiina olevaa rakennusvalvonnan eri lupamenettelyjen
tiedonohjaussuunnitelmaa. Suunnitelmassa on kuvattuna, kuinka
asiakirjat tulee sähköisessä arkistossa säilyttää mm. julkisuus,
säilytysaika. Palvelu kattaa myös välineet siirtää sähköiset asiakirjat
pysyväisarkistoon. Itse pysyväisarkistoon on kunnalla oma näkymä,
josta kunnan viranomaiset voivat hakea vapaasti sähköisiä asiakirjoja.
Lupapisteen sähköinen pysyväisarkisto on fyysisesti sijoitettu Suomeen
(Ulvila). Lupapiste-arkistopalvelu on toteutettu osana kansallista
sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe),
ympäristöministeriön osittain tilaamana ja Solita Oy:n toteuttamana.
Lupapiste-asiointipalvelun piirissä olevien kuntien määrä on jo nyt suuri
noin 180 kuntaa ja määrä on kasvussa. Samoin sähköiseen
pysyväisarkisto-palveluun on lähtenyt mukaan jo yli 60 kuntaa ja määrä
on myös kasvussa.
./..
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Askolan rakennusvalvonta käsitteli vuonna 2016 noin 180 kpl
lupahakemusta pääasiassa paperisena. Vuoden 2017 alusta alkaen on
lähes kaikki hakemukset käsitelty lupapisteessä (paperisena tulleet
hakemukset on syötetty rakennusvalvonnan toimesta lupapistepalveluun). Nämä lupapistepalvelussa käsitellyt lupahakemukset
arkistoidaan pääosin paperimuodossa (hakemus ja pääpiirustukset).
Arkistolaitoksen päätös 13.5.2016 edellyttää, että tästä toimintatavasta
tulisi siirtyä yksinomaan sähköiseen arkistointiin. Lupapistearkistopalvelu helpottaa ja nopeuttaa lupahakemusten
kokonaiskäsittelyä, kun viimeinen arkistointivaihekin voidaan suorittaa
kokonaan sähköisesti. Sähköinen pysyväisarkisto parantaa
asiakaspalvelun laatua ja tehostaa viranomaisten luvankäsittelyprosessia.
Sähköiseen pysyväisarkistoon on myöhemmin hankittavissa oma
myyntipalvelu, jolloin kuntalaiset ja yritykset (mm. kiinteistönvälittäjät)
voivat hankkia asiakirjat suoraan verkkokaupasta. Tämä toki edellyttää,
että myös paperisesti arkistoidut lupapäätöksen asiakirjat muutetaan
sähköiseen muotoon. Lupapiste-pysyväisarkistopalvelun
rakennusvalvonta moduulin kustannukset jakaantuvat kuntien
asukasluvun mukaisesti. Kustannukset on esitetty sopimuksen liitteessä.
Päätösehdotus (toimialajohtaja):
Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta esittää sopimuskuntien
(Myrskylä, Pukkila ja Pornainen) sekä Askolan kunnanhallitukselle, että:
a) jokainen kunta tekee itsenäisen päätöksen liittymisestä Lupapistepysyväisarkistointipalveluun rakennusvalvonnan lupa-asiakirjojen osalta
(kustannukset kuntiin)
b) Askolan rakennusvalvonta liittyy lupapistepysyväisarkistointipalvelun käyttäjäksi
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Täytäntöönpano: Askolan kunnanhallitus ja sopimuskunnat
Lisätietoja: toimialajohtaja Antti Ikonen, puh. 0400-841 151 tai
etunimi.sukunimi@askola.fi
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Pornaisten kunta liittyy lupapiste pysyväisarkistointipalveluun rakennusvalvonnan lupa-asiakirjojen osalta.
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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KUNTALAISALOITE JÄRVENPÄÄN JA PORNAISTEN VÄLILLE ESITETTÄVISTÄ BUSSILINJOISTA
Khall § 69

Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta on Pornaisten kunnalle tullut 4.4.2017
kuntalaisaloite, jonka mukana on 93 henkilön osallistujaluettelo. Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö on Sandra Toivola.
Kuntalaisaloitteessa esitetään, että Pornaisten ja Järvenpään välillä olisi
enemmän julkista liikennettä, esim. yksi bussi lähtisi Järvenpäästä Pornaisiin klo 18.00 tai 19.00, myös viikonloppuisin ja kesäaikaan toivotaan
bussivuoroja Pornaisten ja Järvenpään välille.
Aloitteen pohjalta on käyty neuvotteluja ELY:n ja Pohjolan liikenteen
kanssa. ELY:llä ei ole mahdollisuutta osallistua lisävuorojen kustannuksiin.
Esitys joukkoliikenteen lisäämisestä Pornaisten ja Järvenpään välillä:
1. 19.6. – 13.8.2017 Maanantai – Perjantai
7:40 Pornainen – Järvenpää 8:10 (R-juna Helsinkiin klo 8:19)
8:15 Järvenpää – Pornainen 8:40
16:15 Pornainen – Järvenpää 16:40
16:45 Järvenpää – Pornainen 17:10 (R-juna Helsingistä klo 16:38)
Vuorot lähtisivät ja päättyisivät Jokimäen pysäkille. Kustannus kunnalle
223 €/päivä. Kokonaiskustannus kesäajalta 8.920 €.
2. 19.6. – 31.12.2017 Maanantai – Perjantai iltavuoro
18:15 Järvenpää – Pornainen 18:40 (R-juna Helsingistä 18:08)
Kustannus kunnalle 22 €/päivä, kokonaiskustannus 3.100 €.
Vuoden 2017 talousarviossa on määräraha, joka voidaan kohdentaa lisävuorojen ostamiseen.
Kopio aloitteesta toimitetaan tiedoksi esityslistan mukana.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hankkia edellä kohdissa 1. ja 2. esitetyt lisävuorot välillä Pornainen – Järvenpää – Pornainen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
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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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HALKIA – PORVOO VÄLISEN LINJA-AUTOVUORON AIKATAULULISÄYS
Khall § 70

Kuntaan on tullut tiedusteluja, olisiko mahdollista muuttaa linjan 82
Porvoo – Pornainen – Halkia - Pihlajamäki liikennöintiä siten, että tällä
hetkellä Halkiasta koulupäivinä klo 6:35 lähtevä vuoro voisi lähteä Pihlajamäestä ja Porvoosta koulupäivinä klo 16:15 lähtevä vuoro ajaisi Pihlajamäkeen saakka. Tällä hetkellä vuoro lähtee Halkiasta ja päättyy sinne.
Asiasta on neuvoteltu ELY:n ja Pohjolan liikenteen edustajien kanssa.
ELY:llä ei ole mahdollisuutta osallistua lisäkustannuksiin.
Pohjolan liikenteen edustaja on ilmoittanut, että kyseessä on siirtymäajan liikennöintisopimus, joka päättyy 31.12.2017. Pohjolan liikenne on
valmis aloittamaan ja päättämään reitin Pihlajamäkeen, mutta se edellyttää ulkopuolista rahoitusta. Lisäkustannus vuoden 2017 syyskauden koulupäivien osalta on 2.245 €.
Vuoden 2017 talousarviossa on määräraha, joka voidaan kohdentaa kyseisen lisävuoron kustannuksiin.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättä, että kunta osallistuu edellä esitetyn linjan 82 lisäkustannuksiin, jotka aiheutuvat koulupäivinä Pihlajamäestä lähtevän ja
sinne päättyvän linjan osalta 15.8. – 31.12.2017 välisenä aikana.
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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ILMOITUSASIAT
Khall § 71

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Porvoon kaupunki, Porvoon alueellinen jätelautakunnan pöytäkirja
2/2017, 23.3.2017.



Keski-Uudenmaan sote-ohjausryhmän pöytäkirja 3/2017,
29.3.2017.



Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.4.2017, ESAVI/9554/07.03.03/2016: Valtionavustuksen myöntäminen etsivään
nuorisotyöhön.



Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukipäätös
0299098550/2017, 20.3.2017.



KAS asunnot, maaliskuun asukasvalintaraportti 5.4.2017.



Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:
Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen 25.4.2017.



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ohje 4.4.2017: Vuoden
2018 yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen hankehakemuksen
tekeminen HYKS:n erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle.



Verohallinnon päätös 6.4.2017, P0009662145: Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu.



Nuorisovaltuuston pöytäkirja 3/2017, 10.4.2017.



Päätöksiä ajalta 7.3. – 18.4.2017:
Hallintojohtajan, talousjohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tiedoksi.
_______________
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MUUT ASIAT
Khall § 72

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

18.4.2017

119

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 73

Kokouspäivämäärä

sivu

18.4.2017

120

JOUKAHAISENTIE 5:SSÄ SIJAITSEVAN ASUNTO-OSAKKEEN MYYNTI
Khall § 73

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.9.2016 §:ssä 164 päättänyt, ettei
Asunto Oy Joukahaisentie 5:ssä olevien huoneistojen vuokrausta jatketa,
vaan ne laitetaan myyntiin vuokrasopimusten päättymisen jälkeen.
Joukahaisentie 5 F 39 huoneisto (3h+k, 74,5 m2) on ollut myynnissä ja
siitä on tehty 7.4.2017 päivätty tarjous, mikä on voimassa 21.4.2017
saakka. Huoneistosta on tarjottu velattomana kauppahintana 105 000 €.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä 7.4.2017 päivätyn tarjouksen Joukahaisentie 5 F 39 tehdyn huoneiston osalta.
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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Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

18.4.2017
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72

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

68, 69 70, 73

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

68, 69, 70, 73

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän 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
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

