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KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN JA PERUSMAKSUN TARKISTAMINEN
Tekla 33 §

Kaukolämpölaitoksen taksoja on tarkistettava yleisen kustannustason
nousua vastaavaksi ja, että lämmön myyntitulot kattaisivat lämmön tuotannon kustannukset.
Kaukolämmön kulutusmaksu on kaudella 1.1.2014 – 31.12.2014
68,40 €/ MWh, sis. alv 24 %.
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kaukolämmön kulutusmaksu on 76,20 €/MWh sis. alv 24 % 1.1.2015 lukien. Perusmaksu
pysyy entisen tasoisena.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä,
puh. 0400 415 081.
Teknisen lautakunnan päätös:
Hyväksyttiin.
________________

Khall § 148

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh.
040 724 6907.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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VESILAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTAMINEN
Tekla 34 §

Vuoden 2008 alusta alkaen on ollut voimassa Mäntsälän, Pornaisten ja
Pukkilan kuntien välinen sopimus vesihuoltolaitosten käytöstä. Liittymismaksut, perusmaksut ja käyttömaksut säilyvät edelleen kuntakohtaisina. Toiminnan yhtenäistämiseksi laitokset käyttävät yhtenäistä palveluhinnastoa, jonka hyväksyy Mäntsälän Veden johtokunta.
Vesilaitoksen osalta on taksoja tarkistettava, jotta tulorahoituksella voidaan kattaa laitoksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Vuoden 2015
talousarvio on laadittu perustuen käyttömaksun osalta noin 3 %:n korotukseen.
Palveluhinnaston tarkistus on tehty siten, että taksat vastaavat palvelusta
syntyviä todellisia kustannuksia.
Kutsun mukana lähetetään uudet taksat -luonnos ja palveluhinnasto.
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vesilaitoksen taksat
hyväksytään luonnoksen mukaisesti käyttöön otettavaksi 1.1.2015 lukien
seuraavasti:
Perusmaksu 165,00 €/vuosi, vesi 2,55 €/m³, jätevesi 3,05 €/ m³ (sis. alv
24 %).
Palveluhinnastoon liittyen tarkennetaan, että toiminta-alueiden ulkopuolisilta liittyjiltä peritään vesijohdon ja viemärin liitostyö sekä vesijohdon
mittaripään rakentaminen todellisten, syntyneiden kustannusten perusteella. Ko. rakentamistyö laskutetaan erikseen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä,
puh. 0400 415 081.
Teknisen lautakunnan päätös:
Hyväksyttiin.
________________

Khall § 149

Esityslistan mukana lähetetään uudet taksat -luonnos ja palveluhinnasto.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh.
040 724 6907.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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UUDENMAAN MAAKUNTAPARLAMENTTI 2014
Khall § 150

Perinteinen Uudenmaan maakuntaparlamentti järjestetään 20.–
21.11.2014. Parlamentti alkaa Finlandia-talossa ja jatkuu laivamatkalla
Tallinnaan.
Maakuntaparlamentin hinnat/henkilö
- vain Finlandia-talon osuus
- A-luokan 1-hengen hytti
- B-luokan 1-hengen hytti
- A-luokan 2-hengen hytti
- B-luokan 2-hengen hytti

65,00 €
260,00 €
235,00 €
220,00 €
210,00 €

Ilmoittautua voi koko tilaisuuteen tai vain Finlandia-talossa järjestettävään osuuteen. Ilmoittautuminen päättyy 15.10.2014.
Esityslistan mukana lähetetään ohjelmaluonnos tiedoksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää maakuntaparlamenttiin osallistumisesta.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh.
040 724 6907.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi Uudenmaan maakuntaparlamenttiin Juha Virkin,
Seppo Yrtin, Pasi Kanervan ja Markku Hyttisen. Seija Marttila nimettiin
Finlandia-talon osuuteen.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN LOPPURAPORTISTA
Khall § 151

Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Nurmijärven,
Mäntsälän, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntien kuntarakennelain
mukainen yhdistymisselvitys käynnistyi kesäkuussa 2013. Yhdistymisselvityksen poliittinen ohjausryhmä käsitteli loppuraportin kokouksessaan 11.9.2014.
Loppuraportti sisältää kuntarakennelain 4b §:n mukaisesti suunnitelman
hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, selvityksen yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, selvityksen taloudellisesta tilanteesta, arvion asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta, yksityiskohtaisen arvion kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista
sekä arvion kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Lisäksi loppuraportissa on kuntarakennelain 4e §:n mukainen arvio kuntien yhdistymisen suhteesta metropolihallinnon tarpeeseen erityisesti yhdyskuntarakenteen
eheyttämisen, joukkoliikenteen ja sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta.
Loppuraportin perusteella yhdistymisselvityksen poliittinen ohjausryhmä
pyytää kultakin kunnalta lokakuun puoliväliin mennessä vastausta, hyväksyykö kunta yhdistymisen edellyttämät siirtymäkauden lähentymisja henkilöstökriteerit taloutensa tasapainottamiseksi vai toteaako se kuntarakennelain mukaisen selvityksen tehdyksi ilman jatkotoimenpiteitä.
Kuntarakennelain 4b §:n mukainen lausunto käsitellään valtuustoissa.
Kuntien vastaukset käsitellään yhdistymisselvityksen poliittisessa ohjausryhmässä lokakuun loppuun mennessä. Vastausten perusteella tarkistetaan tarvittaessa selvityksen ohjaus- ja johtoryhmän kokoonpano.
Samoin päivitetään tarvittaessa tämän loppuraportin mukaiset ja kuntarakennelain edellyttämät arviot, selvitykset ja suunnitelmat vuoden 2014
loppuun mennessä.
Yhdistymisesitys ja –sopimus valmistellaan vuoden 2014 loppuun mennessä niiden kuntien osalta, jotka hyväksyvät yhdistymisen edellyttämät
lähentymiskriteerit ja henkilöstöjärjestelyt.
Kunnat ottavat seuraavan kerran kantaa yhdistymisselvityksessä jatkamiseen sote-lain tultua voimaan tammi-helmikuussa 2015. Kevät 2015
käytetään päivitetyn loppuraportin sekä yhdistymisesityksen ja –
sopimuksen poliittiseen käsittelyyn siten, että yhdistymispäätökset on
tehty kesään 2015 mennessä eli kuntarakennelain 4h §:n edellyttämässä
ajassa.
./..
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Samaan aikaan Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen kanssa
ovat käynnistyneet vapaaehtoisesti myös ns. EKKV-selvitys eli EspooKauniainen-Kirkkonummi-Vihti –selvitys sekä Sipoon, Pornaisten ja
viiden Itä-Uudenmaan kunnan yhdistymisselvitys. Pornainen jäi pois ItäUudenmaan selvityksestä huhtikuussa 2014. EKKV –selvitys on vielä
kesken. Itä-Uudenmaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2014
loppuun mennessä. Koska Helsinki ja Vantaa eivät ole mukana missään
selvityksessä, on valtio käynnistänyt myös metropolialueen erityisen
kuntajakoselvityksen. Tämän selvityksen välituloksena kesäkuussa 2014
ehdotetaan metropolikaupungin muodostamista Tuusulan eteläosan, Sipoon sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken. Selvittäjät tekevät
lopullisen ehdotuksensa kuntajaon muutoksista valtuustoille lokakuun
loppuun mennessä.
Kuntien kannalta tärkeä on myös valmisteilla oleva sote-laki eli sosiaalija terveyspalvelujen järjestämistä koskeva laki. Hallitus- ja pääoppositiopuolueet sopivat maaliskuussa 2014, että kaikki sote-palvelut järjestetään koko maassa viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Hallituksen esitys on lähetetty lausuntokierrokselle elokuussa 2014 ja eduskunnan käsittelyyn esitys tulee syysistuntokaudella. Uusien sosiaali- ja
terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminta alkaa 1.1.207. Kuntarakennelain 4h §:n mukaan kuntien tulee tehdä yhdistymisselvitys ja mahdollinen siihen perustuva yhdistymisesitys valtioneuvostolle viimeistään
kuuden kuukauden kuluttua sote-lain voimaatulosta.
Lisäksi valtio valmistelee ns. metropolilakia. Sen mukaan metropolialueen yhteisiä asioita, kuten maankäyttöä, asumista ja liikennettä, valmistellaan metropolihallinnossa. Päätökset tekee vaaleilla valittava metropolivaltuusto. Lakia valmistelevan työryhmän väliraportissa huhtikuussa
2014 ehdotetaan joko 10 kunnan metropolialuetta laajoin tehtävin tai 16
kunnan metropolialuetta suppein tehtävin. Osana hallituksen budjettineuvotteluja 27.-28.8.2014 hallitus on linjannut, että metropolihallinto
perustetaan erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien
ratkaisemiseksi metropolialueella. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 4.12.2014. Metropolihallinto käynnistyy vuoden 2017 kuntavaalien
yhteydessä. Metropolihallintoalue muodostetaan metropolialueen MALsopimuskuntien varaan, jolloin metropolihallinnossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää,
Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää, Pornainen. Näiden lisäksi Porvoo ja Lohja voivat halutessaan liittyä metropolihallintoon.
Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportti on lähetetty valtuutetuille ja 1. varavaltuutetuille valtuuston iltakoulukutsun yhteydessä.
./..
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Ohjausryhmän lausuntopyyntö (raportin kohdassa kuusi sivulla 89):
Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen poliittinen ohjausryhmä pyytää Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunkeja sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntia vastaamaan
seuraavaan kysymykseen:
Hyväksyykö kuntanne yhdistymisen edellyttämät siirtymäkauden lähentymis- ja henkilöstökriteerit sekä osallistuu selvityksen jatkovalmisteluun?
Vastausvaihtoehdot: kyllä / ei
Siirtymäkauden lähentymis- ja henkilöstökriteerit on esitetty tarkemmin
loppuraportissa sivuilla 89–91.
Loppuraportissa esitetyt arviot verorahoitteisten tulojen osalta ovat varsin positiiviset. Tämän vuoksi lähentymiskriteerit on vielä syytä tarkistaa, kun tarkentuneet tiedot kuntien verorahoitteisista tuloista on käytettävissä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa kuntarakennelain
mukaisen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportin tehdyksi selvityksen työsuunnitelman mukaisesti.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta hyväksyy yhdistymisen edellyttämät siirtymäkauden lähentymis- ja henkilöstökriteerit sekä osallistuu selvityksen jatkovalmisteluun ja vastaa näin ollen ohjausryhmän lausuntopyyntöön ”kyllä”.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh.
040 724 6907.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAKIEHDOTUKSESTA
Khall § 152, liite 28

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalveluuudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi sekä
eräiksi siihen liittyviksi laiksi. Hallituksen esitys perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien sopimukseen sosiaalija terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 18.8.2014 päivätyllä kirjeellään
lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.
Esityslistan mukana lähetetään lausuntopyyntö tiedoksi.
Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat.
Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Tämän vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille.
Lakiesitys löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot
ja ministeriön laatima uudistuksen perehdytysmateriaali osoitteesta:
www.stm.fi/sote-uudistus.
Lausunnot on pyydetty toimittamaan sähköisen kyselyn avulla
14.10.2014 klo 16.15 mennessä.
Luonnos Pornaisten kunnan lausunnoksi on liitteenä nro 28.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä antaa kysymykseen 37 kyllä –vastauksen.
Muiden kysymysten osalta kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 28 mukaiset vastaukset, jotka toimitetaan valtuustolle tiedoksi.
./..
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Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh.
040 724 6907.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS SUURTEN
INFRAHANKKEIDEN TUKEMISEKSI JA ASUMISEN EDISTÄMISEKSI
Khall § 153, liite 29

Valtion, Helsingin seudun kunnat ja HSL (Helsingin seudun liikenne)
ovat neuvotelleet maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan sopimuksen perustuen vuoden 2014 hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmaan on
kirjattu tavoite tukea Helsingin seudun suuria infrastruktuurihankkeita ja
edistää samalla alueen asuntotuotantoa, jos kunnat puolestaan sitoutuvat
kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämiseen.
Sopimuksella pyritään lisäksi vahvistamaan valtion eri viranomaisten ja
kuntien välistä yhteistyötä sekä edistämään MAL–aiesopimukseen perustuvien Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman (MASU) ja sen toteutussuunnitelman 2025, asuntostrategian 2025 sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) loppuunsaattamista ja toimeenpanoa.
Valtion, Helsingin seudun kuntien ja HSL:n välillä on tällä hetkellä
voimassa maankäytön, asumisen ja liikenteen vuonna 2012 solmittu aiesopimus, joka on voimassa vuoden 2015 loppuun. Nyt valmisteltu sopimus täydentää tätä aiesopimusta ja luo perustan Helsingin seudun MAL
–asioista sopimiseen vuodesta 2016 alkaen.
Ympäristöministeriö asetti 4.8.2014 valtion ja Helsingin seudun kuntien
välisen neuvotteluryhmän valmistelemaan sopimusta. Neuvotteluryhmän
puheenjohtajana toimii rakennusneuvos Matti Vatilo ympäristöministeriöstä. KUUMA –kuntia ryhmässä edustivat Keravan kaupunginjohtaja
Petri Härkönen ja Hyvinkään vs.kaupunginjohtaja Jyrki Mattila. ryhmän
toimikausi on 4.8.–30.9.2014.
Neuvotteluiden kautta on syntynyt 25.8.2014 neuvottelutulos ja sitä tarkentava neuvottelupöytäkirja.
Sopimuksen mukaiset kuntien velvoitteet syntyvät kaavoituksesta ja
tonttitarjonnasta. Kunnat sitoutuvat siihen, että MAL-aiesopimuksen
2012–15 mukainen asuntotonttien asemakaavoitustavoite, yhteensä 4,8
milj.kem2 saavutetaan kaikissa sopimuskunnissa. Kunnat sitoutuvat
myös kasvattamaan asuntotonttien kaavoitusta vuosina 2016–19 kerrosalana mitattuna noin 25 %:lla verrattuna voimassa olevaan MALaiesopimukseen.
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Valtio osallistuu osaltaan sopimuksessa mainittujen suurien infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen edellyttäen, että sopimuksen mukaiset
kaavoitustavoitteet toteutuvat. Sopimus koskee vain siinä mainittuja
suuria infrastruktuurihankkeita, Länsimetron jatketta Matinkylästä Kivenlahteen, Pisara-rataa ja Helsinki-Riihimäki –rataosan kapasiteetin parantamista (1. vaihe). Sopimuksella ei ole vaikutusta MALaiesopimuksessa tai liikennepoliittisessa selonteossa mainittuihin muihin
liikennehankkeisiin.
Sopimukseen on myös kirjattu tavoite jatkaa KUHA –
rahoitusjärjestelmän ja –hankekokonaisuuden toteuttamista vuosina
2016–2019.Ttavoitteena on lisätä rahoitusta siten, että valtio ja kunnat
osoittavat hankkeille rahoitusta yhteensä 30 M€ vuodessa. Lisäksi
Klaukkalan ja Hyrylän ohikulkuteiden suunnittelua ja toteuttamisvalmiutta edistetään. Sopimuksessa on lisäksi todettu, jos hankkeita ei ryhdytä toteuttamaan vuosina 2016–2019, tarkastellaan KUUMA-kuntien
lisäkaavoitusvelvoitetta uudelleen ja vähennetään vastaavasti.
Valtiota ja kuntia sitovien velvoitteiden yksityiskohdat ja tulkinta on
avattu osana sopimuksen neuvottelutulosta ja sen allekirjoituspöytäkirjaa.
Esityslistan liitteenä nro 29 on neuvottelutulos 25.8.2014 ja neuvottelupöytäkirja 25.8.2014.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pornaisten kunta hyväksyy valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh.
040 724 6907.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 154
§ 82
§ 204

Kokouspäivämäärä

sivu

6.10.2014
20.5.2014
7.10.2013

297
160
379

KIRKKOTIE KESKUSTAJAKSOLLA, ASEMAKAAVAN MUUTOS
Khall § 204, liite 24

Kirkkotie keskustajaksolla -niminen asemakaavan muutos on syytä saattaa vireille: asemakaavalla hoidetaan keskustaympäristössä laadittujen
liikenne- ja katualueiden parannussuunnitelmien pohjalta syntyneet
muutokset voimassa olevan kaavan katu- ja liikennealuevarauksiin. Samalla on mahdollisuus tarkastella näihin liikenne- ja katualueisiin kiinteästi liittyviä kortteleita: mm. koulun kohdalla Kirkkotien varteen sijoittuvan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen ajanmukaisuutta sekä koulun korttelialueen sisältöä. Kaikki edellä mainitut tavoitteet
kaavan muuttamiselle ovat osa kirkonkylän keskusta-alueen kehittämissuunnitelman (valt. hyv. 12/2011) toteuttamista.
Asemakaava laaditaan yhteistyönä konsultin ja aluearkkitehdin kesken.
Asemakaavasta on tavoitteena saada luonnos nähtäville vuodenvaihteessa 2013–2014.
Liitteenä on alustava rajaus asemakaavan muutokselle koskien Kirkkotien keskustajaksoa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
-

laittaa ”Kirkkotie keskustajaksolla” -nimisen asemakaavan muutoksen vireille ja kuuluttaa vireille tulosta MRL:n edellyttämällä tavalla.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Khall § 82, liite 17

Asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet
Asemakaavasuunnittelun pohjana on kirkonkylän keskusta-alueen kehittämissuunnitelman pohjalta laaditut eri liikennemuotojen toiminnallisuutta ja turvallisuutta parantavat suunnitelmat. Kaavaan osoitetaan riittävät aluevaraukset tie- ja katusuunnitelmien toteutukselle. Samalla
./..
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tutkitaan näihin tie- ja katualueisiin rajautuvia korttelialueita ja niiden
ajanmukaisuutta; kaavamuutoksella on tavoitteena myös tiivistää korttelirakennetta soveltuvin osin.
Korttelialueiden tiivistämistä on tutkittu koko kaava-alueella; tiivistäminen on mahdollistettu erityisesti niiltä osin, jotka ovat kokonaan tai suurelta osin rakentamattomia.
Asemakaavan sisältö ja perusteet
Liikenne- ja katualueet
Kirkkotietä vahvistetaan kirkonkylän pääraittina; pohjoisesta tultaessa
on suunniteltu kiertoliittymää taajaman portiksi Koskitien ja Välitien
kohdalle. Kaava-alueeseen kuuluva Kirkkotien osuus on merkitty yleisen
tien/maantien alueena (LT); alueella sallitaan vain kaavakartalla nuolella
merkityt liittymät. Kirkkotien liikennealue on kaavaan rajattu siten, että
se mahdollistaa suunnitellut parannukset/lisäykset alueelle.
Katualueen rajauksia on tarkistettu laadittujen rakennussuunnitelmien ja
yleissuunnitelmien pohjalta: Pekkolantietä ja Välitietä on laajennettu kevyenliikenteen väylän mahdollistaviksi (reunakivellä ajoväylästä erotettu
väylätyyppi). Keskuskujan, Palokunnankujan ja Hallintokujan aluerajauksia on tarkastettu toiminnallisista lähtökohdista; Palokunnankuja
korvaa Koulutien ja johtaa rakentuvalle kerrostalokorttelille ja kertoo
vanhan – toivottavasti säilytettävän – palotallin kanssa kunnan historiasta tuleville sukupolville. Hallintokuja on kaavassa uusi kaduksi osoitettu
alue kunnantoimiston ja Puistomäen kiinteistöjen välillä.
Yhtenäiskoulun liikennöintiä on selkeytetty merkittävästi. Keskuskuja
ohjaa liikennettä koululle ja sen päätteenä oleva pienimuotoinen jättö- ja
noutoliikenteen ”kiertoliittymä” toimii myös torialueena. Pekkolantien
kautta on toinen vahva yhteys koululle nouto- ja jättöliikenteen ”kiertoliittymineen” sekä henkilökunnan paikoitusalue.
Huoltoliikenne ja henkilökunta ohjataan pääosin Pekkolantien kautta.
Mopojen, skoottereiden ja polkupyörien paikoitukseen on varattu omat
alueensa; jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille on omat selkeät väylänsä
Kirkkotieltä saakka.
Voimassa olevassa kaavassa oleva yleinen paikoitusalue on jätetty Keskuskujan varteen ja toinen, uusi alue on lisätty Jyrkäntien varteen urheilukentän reunalle.
./..
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Keskusta-alueen tiivistäminen on palvelujen ja joukkoliikenteen kehittämisen kannalta toivottavaa – sekä oikea suuntaus kohti kestävää kehitystä. Kaavan havainnekuvassa, joka on yksi mahdollinen toteutusmalli
kaavalle, on värillä erotettu nykyiset rakennukset ja uudisrakennukset/laajennukset.
Merkittävin tiivistäminen tapahtuu Koulun ja Kirkkotien väliin jäävällä
tyhjällä korttelialueella, jossa on mahdollistettu nelikerroksinen rakentaminen; tämä on samalla keskeisin korttelialue kirkonkylän keskustassa.
Aluetta ja sen kehittämistä on tutkittu laajasti Kirkonkylän kehittämissuunnitelmassa. Rakennusten tulee rajautua mahdollisimman lähelle
Kirkkotien reunaa paikoitusalueen jäädessä taustalle. Yleisten määräysten avulla ohjataan kiinnittämään huomiota rakentamisen edustavaan ilmeeseen ja sopeuttamaan ne Kirkkotien taajamakuvaan. Lisäksi Koivukujan päässä, Jyrkäntien varressa sekä Pekkolantien pohjoispuolella on
tiivistyviä asumisen kortteleita.
Kunnantoimiston-kirjaston korttelissa on kasvatettu kerroslukua ja koulun korttelissa sekä kerroslukua että rakennusoikeutta.
Suojeltaviksi rakennuksiksi on kaavassa osoitettu rakennusinventoinnin
pohjalta Kuusiston seurantalo, nuorisotalo PONU, Pankin talo, Wanha
koulu ja sen pihapiirissä oleva luhtiaitta. Säilytettävän rakennuksen merkinnällä on osoitettu vanha palotalli; säilytettävä merkintä ei ole yhtä
vahva kuin suojelumerkintä, mutta palkitsee rakennuksen säilyttäjän
ylimääräisen rakennusoikeuden kautta.
Vapaa- ja erityisalueet
Vihreät, vapaa-alueet on rajattu asemakaavaan nykytilanteen mukaisesti:
puistoiksi, leikkipuistoiksi ja urheilualueiksi. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueesta on pieni osa Jyrkäntien varresta muutettu yleiseksi paikoitusalueeksi tarjoamaan keskeisellä paikalla lisää yhteistilaa paikoitusta
vaativille autoille.
Energiahuollon alue (EN) käsittää nykyisen lämpökeskuksen alueen Yhtenäiskoulun koillispuolella; yhteys alueelle kulkee edelleen paloaseman
takaa voimassa olevan kaavan ulkopuolelta.
./..
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Vuorovaikutus kuntalaisten ja maanomistajien kanssa
Suunnitellut yleis- ja katusuunnitelmat muuttuvien tie- ja katuosuuksien
osalta laitetaan samanaikaisesti julkisesti nähtäville asemakaavaluonnoksen kanssa; asemakaavaluonnos ja tekniset suunnitelmat täydentävät
toisiaan. Nähtävilläoloajan alkupuolella järjestetään lisäksi yleisötilaisuus.
Liitteenä nro 17 on ”Kirkkotie keskustajaksolla” -asemakaavaluonnos,
kaavan havainnepiirros sekä kaavaselostus.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
-

hyväksyä tavoitteiden mukaisesti laaditun asemakaavaluonnoksen

-

asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti
mielipiteiden esittämistä varten.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh.
040 724 6907.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
Khall § 154, liite 30

Kirkkotie keskustajaksolla - asemakaavan muutos oli luonnoksena nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 2.6.–1.7.2014 välisenä aikana. Luonnoksesta saatiin lausuntoja kolmelta viranomaiselta ja mielipiteitä maanomistajilta yhteensä viisi. Yleisötilaisuus Kirkkotien kaavasta sekä liikennealueen yleissuunnitelmista ja katusuunnitelmista järjestettiin
4.6.2014.
Saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu vastineet ja niiden
pohjalta on kaava-asiakirjoihin tehty seuraavat muutokset:
-

Porvoon maakuntamuseon lausunnon pohjalta on tehty lisäys suojeltaviin rakennuksiin eli kunnantoimiston vanhin osa on osoitettu kaavaan sr-merkinnällä
./..
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- asuin- ja liikerakennusten korttelialueelle - Kirkkotien puoleiselle
reunalle – on lisätty rakenteiden ääneneristävyyden huomioimiseen
liittyvä vaatimus (kaavamerkintä ja – määräys).
Maanomistajien mielipiteet käsittelivät osin myös liikennealueen yleissuunnitelmia tai katusuunnitelmia; niiden osalta vastineet käsitellään
teknisessä lautakunnassa kaavan hyväksymiskäsittelyn jälkeen.
Tiedoksi on lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät sekä niihin laaditut
vastineet.
Liitteenä 30 on asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja –määräykset, havainnepiirros sekä kaavaselostus.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
-

hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet sekä niiden
pohjalta kaava-asiakirjoihin tehdyt muutokset sekä

-

asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville
MRA 27 §:n mukaisesti.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh.
040 724 6907.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN EHDOTUS VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI JA
VUOSIEN 2016–2017 TALOUSSUUNNITELMAKSI
Khall § 155

Mäntsälän kunnan perusturvalautakunta on käsitellyt vuoden 2015 talousarvioehdotusta ja vuosien 2016–2017 taloussuunnitelmaa kokouksessaan 10.9.2014 §:ssä 83.
Pornaisten kunnan yhteistoimintaosuus on talousarvioehdotuksessa noin
15,4 milj. euroa, jossa on kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna lisäystä noin 0,75 milj. euroa (5,1 %), josta erikoissairaanhoidon
osuus v. 2015 on 5,2 milj. euroa, kasvua 6,3 %.
Esityslistan mukana lähetetään ote perusturvalautakunnan pöytäkirjasta
10.9.2014 § 83 ja kopio 17.9.2014 päivätystä tulosaluetason määrärahaesityksistä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää Mäntsälän kunnanhallitukselle, että 17.9.2014
päivätyn vuoden 2015 talousarvioehdotuksen Pornaisten yhteistoimintakorvauksia koskevista määrärahaesityksistä leikataan 200 000 euroa lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon määrärahaa (5 219 100 euroa).
Kunnanhallitus pyytää kiinnittämään erityistä huomiota varhaiskasvatuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Suunnitelmavuodelle
2016 esitetään 200 000 euron ja suunnitelmavuodelle 2017 100 000 euron leikkauksia.
Lisäksi kunnanhallitus pyytää, että perusturvalautakunta listaa lakisääteiset ja ei-lakisääteiset toiminnot kustannuksineen.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh.
040 724 6907.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN KUNNAN ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA
VUOSILLE 2015–2018
Khall § 156, liite 31

Kunnanhallitus nimesi 16.6.2014 §:ssä 107 työryhmän valmistelemaan
kunnan asuntopoliittisen toimenpideohjelman. Työryhmän puheenjohtajana toimi Juhani Ruskeepää ja sihteerinä Ulla-Maija Upola. Muut työryhmän jäsenet olivat Pasi Kanerva, Tero Nyqvist, Mika Ruskeepää ja
Timo Kaikkonen.
Asuntopoliittisen ohjelman eräs lähtökohta on kunnan strategian mukaisesti olemassa olevan palvelurakenteen ja kunnallistekniikan hyödyntäminen sijoittamalla asumisen kehittämistoimenpiteet keskustaajaamaan
ja kylätaajamiin. Pornainen on omakotiasumisen aluetta, jonka asuntotarjonnan tulee mahdollistaa myös väestön eri ikäryhmien kunnan sisäinen muuttoliike ja paluumuutto synnyinseudulle.
Asuntopoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteutumista seurataan kunnantoimintakertomuksen yhteydessä ja ohjelmaa päivitetään säännöllisesti. Kunnanhallitus suorittaa ohjelman päivityksen, jonka valtuusto
hyväksyy.
Asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2015–2018 on esityslistan
liitteenä nro 31.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää Pornaisten asuntopoliittisen toimenpideohjelman
vuosille 2015–2018 valtuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh.
040 724 6907.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 157

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/362/520/2014,
8.9.2014: Erityisavustuksen myöntäminen (4.700 €)
Käyttötarkoitus: Tukea opettajille, jotka ohjaavat muita opettajia
käyttämään ICT:tä opetuksessa.



Opetushallituksen ohje dno 3/102/2014, 16.9.2014:
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä uskonnollisten
tilaisuuksien järjestäminen esi- ja perusopetuksessa.



Käyttötarkoituksen mukainen kiinteistöverotilasto, 3.9.2014.



Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös dnro
28/5715-2014, 23.9.2014: Lohi- ja siikapitoiset vesistöt Uudenmaan
ELY-keskuksen toimialueella.



ELY-keskus, Uusimaa: Työnvälitystilasto, tilannekatsaus 29.8.2014.



Myrskylän kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote 8.9.2014 § 119:
Sopimus aluearkkitehtitoiminnasta Askolan, Myrskylän, Pornaisten
ja Pukkilan kuntien kesken.



Keravan kaupunki, kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 22.9.2014 §
264: Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten
infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi.



Mäntsälän kunta/perusturvalautakunta: Perusturvalautakunnan pöytäkirjanote 10.9.2014 § 83: Perusturvalautakunnan ehdotus vuoden
2015 talousarvioksi ja vuosien 2016–2017 taloussuunnitelmaksi.



Keski-Uudenmaan kaupungin yhdistymisselvityksen ohjausryhmän
pöytäkirja 5/2014, 11.9.2014.



Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2014, 23.9.2014.



Nuorisovaltuuston pöytäkirja 3/2014, 24.9.2014.



Askolan kunta/Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja
7/2014, 25.9.2014.
./..
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 Päätöksiä ajalta 16.9.–6.10.2014:
kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja talousjohtajan päätökset.


Teknisen lautakunnan pöytäkirja 7/2014, 10.9.2014



Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.–30.9.2014

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin.
______________________
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MUUT ASIAT
Khall § 158

Muita asioita ei ollut.
______________________
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KUNNAN LAUSUNTO LIITTYEN ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN /
MT-KUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUYKSIKÖN RAKENTAMINEN
Khall § 159, liite 32

Mehiläinen Oy ja heidän yhteistyötahonsa ovat lähestyneet kuntaa (kunnan sosiaali- ja terveystointa) hakeakseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rakentamisavustusta korvaavan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikön rakentamiseen Pornaisten kuntaan.
Kyseisellä asumispalveluyksiköllä on tarkoitus korvata Mäntsälässä sijaitseva Riihilehdon yksikkö (21-paikkainen). Uusi yksikkö olisi Mehiläinen Oy:n ilmoituksen mukaan 20-paikkainen ja työllistäisi 12-13 henkilöä. (liite 32)
Kunnanhallitus on varannut suunnitelmissa esillä olevan tontin oletetulle
rakentajalle vuoden loppuun saakka ja valtuusto on vahvistanut tontin
hinnan.
Mehiläinen Oy:n edustajat antavat tarkemman selvityksen hankkeesta
kunnanhallituksen kokouksessa.
Hakemuksen mukainen lausuntopyyntö on osoitettu kunnan sosiaali- ja
terveystoimelle ja lausunnolla halutaan varmistaa, että hanke on kunnan
palvelurakenteen kannalta pitkäkestoinen ja tarkoituksenmukainen.
Lisäksi hakemuksessa kunta voi esittää asuntostrategiassaan tai vastaavassa esitetyt tavoitteensa ja suuntaviivansa erityisryhmien asumisen
osalta. Kunnan asuntopoliittinen ohjelma on valmistumassa ja menossa
valtuuston käsittelyyn lokakuun aikana. Luonnoksessa linjataan erityisryhmien asuntotarpeista seuraavasti:
”4.2 Erityisryhmien asunnontarpeet
Ottamalla elinkaariasuminen kaikkeen asumiseen liittyvään päätöksentekoon mukaan huolehditaan myös suurelta osin erityisryhmien asunnontarpeista. Erityisryhmiin luetaan tässä vanhukset, ikääntyvät, aikuistuvat nuoret sekä palveluasumista tarvitsevat ryhmät. Erityisryhmille
suunnatussa asumisessa asuntojen sijoittuminen on ensiarvoisen tärkeää
– liikkumisen tarve, palvelujen saatavuus ja yhteisöllisyys rakentuvat sijainnin perusteella.
4.2.1 Toimenpiteet
→ sijoitetaan vanhusten ja muiden palvelua tarvitsemien erityisryhmien
asuminen nykyisten palvelukeskusten yhteyteen; Aurinkomäki, Onnentäyttymys
→ sijoitetaan erityisryhmien asuminen myös ympäristö- ja luontotekijät
huomioon ottaen -merkityksellinen, vahva vetovoimatekijä
→ tukemalla monipuolisen asuntokannan syntymistä mahdollistetaan
ikääntyville ja aikuistuville nuorille asuminen kunnassa pienten asuntojen kautta – yksiöiden ja kaksioiden määrää saatava kasvatettua”
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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Valtuusto
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Kokouspäivämäärä
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Kunnanhallitus

§ 159

Khall § 159

./..
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää puoltaa hakemusta.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että asiaa olivat esittelemässä Mehiläinen Oy:stä Sami Aiho
ja Raija Saari.
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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KIINTEISTÖN OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / KROUVARINTIE 64,
”KOTOPESÄ”
Khall § 160

Riika-Sarlotte Niemikorpi on jättänyt kiinteistövälittäjälle tarjouksen
Laukkosken koulun pihapiirissä sijaitsevasta omakotitalosta (ns. Kotopesä). Tarjous on suuruudeltaan 135.000 euroa ja ylittää valtuuston asettaman alarajan.
Omakotitalon yhteyteen erotetaan tilasta 611-406-2-8 noin 3000 neliömetrin suuruinen määräala.
Tarjous on voimassa 17.10.2014 saakka. Kaupanteon edellytyksenä tarjoaja varaa oikeuden perua tarjouksensa, jos rahoitusjärjestelyt eivät onnistu.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Riika-Sarlotte Niemikorven jättämän tarjouksen. Kauppakirja tuodaan erikseen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh.
040 724 6907.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
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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
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
148, 149, 150, 160

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

148, 149, 150, 160

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

-

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.

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

