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Porin kaupunki / vesilain mukainen hakemus Harjunpään alaosan järjestelystä
sekä valmistelulupa / lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle
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§ 511

Kaupungin omistamien metsien suojelun edistäminen, valtuustoaloite

§ 512
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ensimmäinen allekirjoittaja Sanna Grönmark

§ 513

Toimielinten pöytäkirjat

§ 514

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Lisäpykälät
§ 515
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§ 498
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 499
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Arja Laulainen ja Tommi Salokangas (varalla Mari
Kaunistola).
Pöytäkirja tarkastetaan 5.10.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Laulainen ja Tommi Salokangas (varalla Raisa
Ranta).
Pöytäkirja tarkastetaan 5.10.2020.
Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavana asian § 515.
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Kaupunginhallitus, § 6,14.01.2019
Kaupunginhallitus, § 558,14.10.2019
Kaupunginhallitus, § 341,08.06.2020
Kaupunginhallitus, § 500, 28.09.2020
§ 500
Porin kaupunki / vesilain mukainen hakemus Harjunpään alaosan järjestelystä sekä
valmistelulupa / lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle
PRIDno-2019-49
Kaupunginhallitus, 14.01.2019, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 29.2.2016 Harjunpäänjoen alaosan järjestelyä ja Suntinojan alueen tulva-suojelua
koskeva yhteistyösopimus.pdf
2 29.2.2016 KH § 111.pdf
3 11.4.2016 lähetekirje ELY-keskukselle.pdf
4 11.4.2016 Yhteistyösopimus Porin allekirjoitukset.pdf
5 12.4.2016 yhteistyösopimus.pdf
6 28.11.2018 sähköposti Aluehallintovirastolta.pdf
7 28.11.2018 lausuntopyyntö Aluehallintovirasto.pdf
8 Pori - Sunniemi pengerryslupa 1988.pdf
9 28.11.2018 kuulutus.pdf
Porin kaupunki on hakenut vesilain mukaista lupaa Harjunpäänjoen alaosan
vesistöjärjestelyille osana Porin kaupungin tulvasuojeluhanketta Sunniemessä ja
Isojoenrannan itäosalla.Vesistöjärjestelyihin kuuluvat Harjunpäänjoen uusi
kääntöuoma sekä uusi tulvapato kääntöuoman länsipuolelle ja Kokemäenjoen
rantaan Sunniemen kohdalle.Harjunpäänjoen alaosa jää sisäjärveksi, missä veden
vaihtuminen hoidetaan pumppaamalla.
Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Porin ja Ulvilan kaupungeilta em. hakemuksesta.
Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön
päällikkö on antanut seuraavan lausunnon:
Hanke on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai
yksityisen edun loukkausta. Lupaviranomaisen tulee varmistaa, ettei hanke vaaranna
yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta eikä aiheuta huomattavia vahingollisia
muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa.
Hankkeessa vesistöön tehdyt rakennelmat on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei
niistä aiheudu vaaraa taikka yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai
haitallisia seurauksia.
Teknisen toimialan infrayksikkö on ilmoittnut, että heillä ei ole asiassa lausuttavaa.
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Kaikki julkiset hakemusaiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-
tietopalvelu.

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa aluehallintoviranomaiselle Harjunpäänjoen alaosan
järjestelystä sekä valmisteluluvasta ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan esityksen
mukaisen lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 14.10.2019, § 558
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Vastine liitteineen, 17.9.2019 Mikko Nurminen
2 Teknisen toimialan selvitys 1.10.19 liitteineen
Porin kaupunki on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesioikeudellista lupaa
Harjunpäänjoen alaosan järjestelyyn sekä siihen liittyvää valmistelu.
[peitetty] ovat toimittaneet aluehallintovirastolle 9.9.2019 kanteluksi ja valitukseksi
otsikoimansa kirjelmän, jossa arvostellaan kaupunkisuunnittelupäällikön, teknisen
toimialan edustajien ja koko Porin kaupungin menettelyä ko.vesitaloushankkeen
valmistelussa, kaavoituksessa ja kirjoittajien kysymyksiin ja vaatimuksiin
vastaamisessa. Aluehallintovirasto on varannut kaupungille mahdollisuusen antaa
selityksen asiassa.
Kaupunginhallitus on kahdesti vastannut samojen henkilöiden samasta asiasta
tekemiin kanteluihin Lounais-Suomen aluehallintovirastolle. Ensimmäiseen kanteluun
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksensä 28.5.2019.
Kaupunkisuunnittelupäällikkö ja teknisen toimialan infrayksikön päällikkö ovat
antaneet lausuntonsa kirjelmään.
Ehdotus
Esittelijä: Diana Bergroth-Lampinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sinne toimitetun
kirjelmän johdosta seuraavan selityksen:
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Porin kaupungissa Sunniemen alueella on vireillä kaksi eri hanketta; asemakaavan
valmistelu ja vesitaloushankkeen valmistelu, joita molempia hankkeita koskevat oman
lainsäädäntönsä määräykset. Aluehallintovirastolle toimitetussa kirjelmässä
arvostellaan molempia hankkeita samanaikaisesti suurelta osin samoilla perusteilla.
Kaavoitushankkeessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä.
Asemakaavan valmistelussa on laadittu lain edellyttämä osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, jota on yksityiskohtaisesti noudatettu. Vesitaloushankkeen
suunnittelussa ja valmistelussa on huolehdittu kaikkien alueella asuvien
mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa tasapuolisesti vesilain säännöksiä
noudattaen. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ottanut kantaa menettelyn
riittävyyteen ja lainmukaisuuteen päätöksellään 28.5.2019. Kaikkiin kirjoittajien
esittämiin kysymyksiin on kohtuullisessa ajassa vastattu. Se, että valmistelevan
viranhaltijan/työntekijän valmistelun tulokset tai vastaukset kyselyihin eivät ole toisen
osapuolen kannan mukaisia, ei tee menettelystä lainvastaista tai huonoa hallintoa.
Kirjoittajien käsityksen mukaan keskivedenkorkeus sisäjärvessä nousee 0,70 - 1,10
metriä, mutta tosiasiassa esitetyt luvut ovat N2000 -koordinaattijärjestelmän tasoja.
Sisäjärven vedenkorkeuden normaaliksi vaihteluväliksi esitetään lupa-asiakirjoissa +0,
70...+1,10 N2000keskivedenkorkeuden ollessa noin +0,90 N2000. Rankkasateen
aikana vedenkorkeus sisäjärvessä voi hetkellisesti nousta tätä korkeammalle eli noin
tasolle +1,50 N2000, mikä on alempana kuin luontainen keskiylivedenkorkeus MHW.
Erittäin poikkeuksellisen ja harvinaisen rankkasateen aikana keskivedenkorkeus voi
nousta hetkellisesti tätäkin ylemmäs esimerkiksi tasolle +2,0 N2000, mikä on vain
hiema Harjunpäänjoen MHW-tasoa ylempänä.
Nykytilanteeseen verrattuna vedenkorkeuden vaihtelu tulee vähenemään
huomattavasti, mikä puolestaan pienentää rantojen sortumariskiä.
Sunniemen alueella on otettu maanäytteitä monesta kohdasta. Vesinäytteitä ei ole
otettu. Maaperään on asennettu moneen kohtaan ns. orsivesiputkia, joilla mitataan
orsiveden pinnan taso. Kyseistä määritystä tehdään useita vuosia, jotta saataisiin
edustavia mittaustuloksia. Käsitteiden yksityiskohtainen selvittäminen ei ole
harhaanjohtavaa eikä viisastelua.
Porin kaupunki viittaa enemmälti esittämiinsä lupa-asiakirjoihin, kaikkeen
aikaisemmin esittämäänsä ja em. Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätökseen
28.5.2019.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 341
Valmistelijat / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston Päätös 194-2020
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Porin kaupunki on 24.9.2018 hakenut lupaa Harjunpäänjoen alaosan järjestelyyn sekä
valmistelulupaa vesilain 3 luvun 2 §:n ja 1 luvun 7 §:n 1 mom nojalla. Järjestelyjen
tarkoituksena on tulvasuojelun toteuttaminen Kokemäenjoen ranta-alueella eli
Sunniemessä ja Isojoenrannan itäosassa. Vaikutusalueen pinta-ala on noin 1,8 km2.
Tulvasuojelu toteutuu asemakaava-alueella noin 150 pientalolle ja asemakaava-
alueeksi muutettavalla haja-asutusalueella noi 100 talolle. Vesistöjärjestelyihin
kuuluvat Harjunpäänjoen uusi kääntöuoma sekä uusi tulvapato kääntöuoman
länsipuolelle ja Kokemäenjoen rantaan Sunniemen kohdalle. Harjunpäänjoen alaosa
jää sisäjärveksi.
Hakemuksesta tehtiin kymmenkunta muistutusta, joihin valmistelun aikana on otettu
kantaa.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 20.5.2020 antanut päätöksensä asiassa ja
myöntänyt Porin kaupungille luvan Harjunpäänjoen uuden kääntöuoman
rakentamiseen ja uuden tulvapadon rakentamiseen kääntöuoman länsipuolelle ja
Kokemäenjoen rantaan Sunniemen kohdalle sekä sulkupadon rakentamiseen
Harjunpäänjoen alaosaan Kokemäenjoen rannalla ja Holminkosken alapuolella uuden
kääntöuoman jälkeen 11.9.2018 päivätyn hakemuksen ja sen täydennysten mukaisesti
Porin kaupungissa. Aluehallintovirasto myöntää Porin kaupungille pysyvän
käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin lupamääräyksestä 16 ilmeneviin toisille
kuuluviin alueisiin. Lupa on voimassa muiden toisille kuuluvien alueiden osalta vain
sillä edellytyksellä, että luvan saaja saa hallintaansa nämä alueet hakemuksessa
esitetyn mukaisesti. Aluehallintovirasto määrää Porin kaupungin maksamaan
korvauksena käyttöoikeuden myöntämisestä aiheutuvista edunmenetyksista
lupamääräyksistä 16 ilmenevät korvaukset. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu
muuta vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Korvaukset ovat yhteensä noin
26.600 €.
Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä kahden vuoden kuluessa ja hanke
toteutettava olennaisilta osin kuuden vuoden kuluessa siitä lukien, kun
aluehallintoviraston päätös on tullut lainvoimaiseksi.
Päätöksen pääasialliset perustelut ovat hankkeen tarkoitus ja hyöty eli kyseessä on
osa laajempaa koko Porin alueen tulvantorjuntasuunnittelua. Hankealueen
vahingonvaaran kustannuksiksi on arvioitu 50 M€. Mikäli toteutettavilla toimenpiteillä
voidaan estää pienempikin tulva ja sen aiheuttamat vahingot, aluehallintoviraston
mukaan hankkeesta saatavat hyödyt ovat siitä aiheutuviin haittoihin ja kustannuksiin
verrattuna huomattavat. Hakemuksessa tarkoitetulla tavalla suoritettuna hankkeesta
yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai
yksityisille eduille koituviin menetyksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston
päätöksen 20.5.2020 Harjunpäänjoen alaosan järjestelystä sekä sitä koskevasta
valmisteluluvasta sekä saattaa päätöksen teknisen lautakunnan ja konsernihallinnon
kaupunkisuunnitteluyksikön tietoon.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 28.09.2020, § 500
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 VHaO 00765/20/5206 - LIITE - Arto ja Eija Nordlundin valitus 11.6.2020 liitteineen
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Alkuperäinen, Teknisen toimialan selvitys hallinto-oikeus dnro 00765_20_520
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Teknisen toimialan selvitys hallinto-oikeus dnro 00765_20_520
4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston Päätös 194-2020
5 VHaO 00765/20/5206 Vastinepyyntö Porin kaupungille
Verkkojulkisuus rajoitettu
Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 20.5.2020 päätöksensä Porin kaupungin
hakemukseen Harjunpään alaosan järjestelystä sekä valmisteluluvasta ja myönsi
luvan Harjunpäänjoen uuden kääntöuoman rakentamiseen ja uuden tulvapadon
rakentamiseen kääntöuoman länsipuolelle ja Kokemäenjoen rantaan Sunniemen
kohdalle sekä sulkupadon rakentamiseen Harjunpäänjoen alaosaan Kokemäenjoen
rannalla ja Holminkosken alapuolella uuden kääntöuoman jälkeen hakemuksen
11.9.2018 ja sen täydennysten mukaisesti. Edelleen aluehallintovirasto myönsi
kaupungille pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin toisille kuuluviin
alueisiin. Kaupunki velvoitettiin maksamaan korvaukset käyttöoikeuden
myöntämisestä aiheutuvista edunmenetyksistä aluehallintoviraston päätöksen
lupaehtojen mukaisesti.
[peitetty] valittivat aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle. Vaasan
hallinto-oikeus pyytää kaupungin lausuntoa valituksen johdosta 30.9.2020.
Teknisen toimialan infrayksikkö on valmistellut Vaasan hallinto-oikeudelle
lähetettävän lausunnon ja liitteet.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää Vaasan hallinto-oikeudelle vastineenaan teknisen
toimialan infrayksikön valmisteleman lausunnon liitteineen ja esittää lisäksi hallinto-
oikeudelle, että hallinto-oikeus hylkäisi asiassa tehdyn valituksen kokonaisuudessaan,
koska edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa ja hankkeesta yleisille ja
yksityisille eduille aiheutuva hyöty on huomattava verrattuna yleisille tai yksityisille
eduille mahdollisesti aiheutuviin menetyksiin.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessaan
välittömästi.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Vaasan hallinto-oikeus / 30.9.2020
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Sivistyslautakunta, § 180,11.08.2020
Sivistyslautakunta, § 199,25.08.2020
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, § 88,26.08.2020
Perusturvalautakunta, § 143,27.08.2020
Tekninen lautakunta, § 174,01.09.2020
Kaupunginhallitus, § 501, 28.09.2020
§ 501
Porin kaupungin uudet avustusperiaatteet
PRIDno-2020-3518
Sivistyslautakunta, 11.08.2020, § 180
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä
2019.
Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja
vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon mutta
kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä
hakukanavaa avustusten hakemiseen.
Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:
avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä
avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
avustusten käytön seurannan parantaminen
Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa koskien
avustusuudistusta.
Avustusuudistustyöryhmän puheenjohtaja, talousyksikön controller Tiina Toivonen,
esittelee avustusuudistusprosessia sivistyslautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää valmistella lausunnon avustusuudistuksesta
kokouksessaan 25.8.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sivistyslautakunta, 25.08.2020, § 199
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Avustusuudistuksen esittelydiat
Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä
2019.
Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja
vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon mutta
kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä
hakukanavaa avustusten hakemiseen.
Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:
avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä
avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
avustusten käytön seurannan parantaminen
Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa koskien
avustusuudistusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunnan lausunto Porin kaupungin avustusuudistusesityksestä:
Kaupungin eri toimialojen asiantuntijoista koottu avustusuudistustyöryhmä on
valmistellut kokonaisvaltaista uudistusta kaupungin myöntämien avustusten
uudelleen organisoimiseksi. Uudistusesitys on omalta osaltaan suoraa jatkoa
kaupunkitason organisaatiouudistukselle, jonka myötä yhdenmukaistetaan
avustusten jakamisen toimintatavat eri toimialojen kesken. Avustusuudistuksen
keskeisenä linjauksena on siirtyminen avustamaan toimintaa toimijoiden sijaan sekä
samalla kytkeä avustettava toiminta tukemaan entistä vahvemmin kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumista.
Nykytilanteeseen nähden avustusuudistus tulee vaikuttamaan sivistystoimialan osalta
siten, että jaettavista avustuksista poistuvat seuraavat kategoriat:
- kansainvälisen toiminnan avustus
- liikuntapaikka- ja toimitila-avustus
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- merkkivuosiavustus
- liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustus
- taiteilija-apurahat
- kulttuurialan opiskelijoiden avustus
Lautakunta pitää tärkeänä, että lähes kaikkiin poistuvien avustusten
käyttötarkoituksiin on edelleen mahdollisuus hakea avustusta. Poistuvien
kategorioiden avustusmuodot sisältyvät jatkossa toiminta-avustusten piiriin tai niitä
voi hakea kevytavustusten kategoriasta.
Sivistyslautakunta pitää erittäin hyvänä, että pitkään valmisteilla ollut avustusuudistus
saadaan tehtyä. Avustusuudistusta valmistellut työryhmä on tehnyt perusteellista
työtä, huomioiden kaupungin monipuoliset avustuskäytännöt laaja-alaisesti.
Kaupungin avustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista lautakunta pitää erittäin tärkeänä
tavoitteena ja tässä on myös avustusuudistusesityksessä onnistuttu.
Esitystä avustamisen kytkemisestä tiiviimmin kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumisen edistämiseen lautakunta
pitää erinomaisena uudistuksena. Lisäksi lautakunta katsoo, että uudistuksessa on
huomioitu hyvin myös asiantuntijalautakuntien sekä substanssitoimialojen osaaminen
avustettavan toiminnan sekä mahdollisten kumppanuussopimusten
arvioinnissa. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että avustuksen jakamisesta päättävä
lautakunta voi jatkossakin täsmentää avustuksen haku- ja myöntämiskriteereitä
erillisellä avustusohjeella. Sivistyslautakunta toteaa, että avustusten hakuaikataulujen
aikaistaminen on avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuden kannalta
kannatettava uudistus.
Jotta uudistuksen jälkeen avustusprosessi olisi avoin sekä yhdenvertainen, esittää
sivistyslautakunta, että kaupunki ottaa käyttöön yhteiset periaatteet sekä yhteisen
raportointijärjestelmän avustettavan toiminnan tulosten seuraamiseksi. Lisäksi
lautakunta esittää, että avustusten hakijoiden tulee eritellä hakuvaiheessa avustuksen
käyttötarkoitus sekä ne kaupungin strategian mukaiset tavoitteet, joiden toteutumista
avustettavalla toiminnalla edistetään. Lautakunta esittää myös, että säännöllisin
väliajoin tehtävä sukupuolivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaupungin eri
avustusmuotojen vaikuttavuuden arviointia.
Poliittisten ja uskonnollisten yhdistysten avustaminen on herättänyt keskustelua
sivistyslautakunnassa. Koska uudistuksen keskiössä on siirtyminen yhdistyksen
avustamisesta toiminnan avustamiseen, ei sivistyslautakunta halua esittää rajauksia
siihen, kenellä on oikeus hakea ja saada avustusta. Lisäksi avustettavan toiminnan
luonne arvioidaan aina erikseen.
Yksittäisiä huomioina sivistyslautakunta haluaa nostaa esiin kevytavustuskategoriasta
Touhutonnin nimen tarkoituksenmukaisuuden sekä sen mahdollisesti herättämät
mielleyhtymät. Lisäksi sivistyslautakunta pohtisi vielä
uudelleen tulisiko myönnettävän avustuksen olla aina kiinteä summa vai voisiko
se vaihtua tuettavan toiminnan kulujen mukaan?
Myös yhdistysten starttiavustukseksi esitetty summa 500 € vaikuttaa ylimitoitetulta
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mm. yhdistyksen rekisteröimiskustannuksiin (100 €) nähden. Sivistyslautakunta
katsoo, että summa voisi olla pienempi.
Päätös
Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta haluaa lisäksi kiinnittää
huomiota niin sanottuun yhden luukun periaatteeseen. On tärkeää, että avustusten
hakemiseen luodaan yhteinen sähköinen hakulomake, joka löytyy verkkosivuilta,
mistä löytyy avustuksiin liittyvää ohjeistusta. Lisäksi päätösprosessin näkökulmasta on
tärkeää, että avustustyöryhmä jatkaa toimintaansa. Työryhmässä tulee käydä läpi
yhteisiä periaatteita ja varmistaa se, ettei samaan toimintaan myönnetä päällekkäisiä
avustuksia.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 26.08.2020, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Suominen
heidi.suominen@pori.fi
Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä
2019. Uudistetut avustusperiaatteet korvaavat 26.10.2010 kaupunginhallituksen
hyväksymät ja 26.10.2016 päivitetyt avustushakumenettelyn yleisohjeet.
Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille
toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-
avustuksia ja hyvinvointirahaa, joita voivat hakea myös yritykset. Muilta osin yrityksiin
tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai
kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin.
Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen tarkoituksena ja tavoitteena on:
avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisääminen
avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
avustusten käytön seurannan parantaminen.
Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta lausuntoa
koskien avustusuudistusta.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta lausuu avustusuudistuksesta seuraavaa:
Uudistettujen avustusperiaatteiden mukaisesti Elinvoima- ja ympäristölautakunta
myöntäisi toiminta-avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä hanke- ja
tapahtuma-avustukset. Toiminta-avustus on tarkoitettu tukemaan yhdistystä
toteuttamaan toimintaa, jonka perimmäinen tarkoitus on kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen. Tällaisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi työllisyyttä edistävät
järjestöt, potilasjärjestöt tai vanhusjärjestöt. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla on
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kuitenkin vähän liittymäpintaa tällaisiin toimintoihin, joten toiminta-avustukset
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi pitäisi myöntää Perusturvalautakunnassa.
Hankeavustukset ja Tapahtuma-avustukset liittyvät toimialan toimintaan ja ne on
päätettävä Elinvoima- ja ympäristölautakunnassa.
Lisäksi lautakunta esittää, että yhdistysten ohella myös voittoa tavoittelemattomilla
yrityksillä olisi mahdollisuus hakea kaupungilta elinvoimaa edistävän
kehittämishankkeen omarahoitusosuuteen avustusta, joka edistää kaupungin
elinvoimaa. Kehittämishankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä.
Avustus myönnetään käytettävien määrärahojen puitteissa ja avustusta
myönnettäessä tulee ottaa huomioon tuki-intensiteetin maksimimäärä. EU-
säännökset saattavat asettaa ylärajan yrityksen/hankkeen julkiselle tuelle, jollaista on
myös kaupungin rahoitus. Avustuksen hakuaika on hyvä olla jatkuva ottaen huomioon
muiden rahoittajien hakuajat.
Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahan myöntämistä koskevat päätökset on
tehnyt kaupunginhallitus eikä käytäntöön ole esitetty muutosta uusissa
avustusperiaatteissa. Hyvinvointirahaan tulee lukuisia hakemuksia (yli sata tänä
vuonna) ja niihin perehtyminen vaatii paljon aikaa. Päätösvallan delegoimista
alemmas on syytä harkita kaupunginhallituksen kuormituksen vähentämiseksi.
Hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä hoidetaan
konsernipalveluissa ja hakemukset käsitellään hyvinvointiryhmässä, johon kuuluvat
kaikkien toimialojen toimialajohtajat ja jonka puheenjohtajana toimii
strategiapäällikkö. Konsernipalveluilla ei ole omaa lautakuntaa,
mutta hyvinvointiraha voitaisiin myöntää viranhaltijapäätöksellä hyvinvointiryhmän
esityksen pohjalta.
Lautakunta toteaa, että uudistetut avustusperiaatteet kumoavat myös teknisen
lautakunnan 23.2.2010 tekemän päätöksen § 66 maaseutuelinkeinojen kehittämisestä.
Päätös
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvalautakunta, 27.08.2020, § 143
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen, Katri Siiri-Valovirta
tiina.m.toivonen@pori.fi, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 LUONNOS_Porin kaupungin avustusperiaatteet 2020
Kaupunginhallitus on pyytänyt perusturvalautakunnalta lausuntoa koskien
avustusuudistusta.
Avustusuudistustyöryhmän puheenjohtaja, talousyksikön controller Tiina Toivonen,
esittelee avustusuudistusprosessia lautakunnalle kokouksessa.
Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä
2019.
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Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja
vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon, mutta
kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä
hakukanavaa avustusten hakemiseen.
Avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:
avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
läpinäkyvyyden, avoimuuden, tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen
avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
avustusten käytön seurannan parantaminen
Uuden avustusmallin mukaan avustukset jakautuisivat Porin kaupungissa
kumppanuussopimuksiin, toiminta-avustuksiin, kevytavustuksiin, hankeavustuksiin ja
tapahtuma-avustuksiin.
Avustusprosessin uudistaminen on hyvä ja tarpeellinen toimenpide, jonka johdosta
järjestöt olisivat samanarvoisessa asemassa suhteessa toisiinsa, sekä avustusprosessi
nopeutuu ja selkiytyy.
Avustusten myöntäminen olisi hyvä keskittää yhden lautakunnan (elinvoima- ja
ympäristölautakunta 1.9.2020 alkaen) päätettäväksi, jolloin edellä mainitut keskeiset
periaatteet toteutuvat parhaiten. Päätöksen tekevä lautakunta voi pyytää tarvittaessa
asiantuntijalausunnot avustuspäätöksen tueksi perusturvan osalta perusturvan
johtoryhmältä.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon asiassa.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 01.09.2020, § 174
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Painilainen
mika.painilainen@pori.fi
hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Liitteet

1 LUONNOS_Porin kaupungin avustusperiaatteet 2020
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Nämä avustusperiaatteet korvaavat 26.10.2010 kaupunginhallituksen hyväksymät ja
26.10.2016 päivitetyt avustushakumenettelyn yleisohjeet. Kaupunginhallitus on
pyytänyt avustusuudistuksesta lausuntoa tekniseltä lautakunnalta.
Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:
avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä
avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
avustusten käytön seurannan parantaminen.
Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille
toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-
avustuksia ja hyvinvointirahaa, joita voivat hakea myös yritykset. Muilta osin yrityksiin
tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai
kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin.
Porin kaupungin avustusmuodot ovat:
- Kumppanuussopimukseen perustuvat tuet
- Toiminta-avustukset
- Hankeavustukset
- Tapahtuma-avustukset
- Kevytavustukset
Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja
perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia. Näitä
avustuksia ei ole kuvattu tässä asiakirjassa, mutta avustusperiaatteet koskevat niitä
soveltuvin osin. Uudessa ohjeessa on ohjeistettu myös kaupungin omistamien tilojen
vastikkeettoman käytön periaatteet.
Tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja
perusparannusavustuksia, joista kaupungin avustusperiaatteiden lisäksi säädetään
yksityistielaissa (560/2018). Mm. kyseisen lain 84 §:ssä säädetään, että "Kunta päättää
sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista
ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta
kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle
tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja
katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään."
Tekninen lautakunta toteaa, että uudistus selkeyttää ja yhdenmukaistaa avustusten
jakoperiaatteita sekä parantaa kaupungin ohjausta ja lisää avoimuutta.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen toimiala päättää antaa edellä olevan lausunnon kaupungin uusista
avustusperiaatteista.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 28.09.2020, § 501
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Kannanotto avustusuudistukseen, Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Ehdotus Porin kaupungin uusiksi avustusperiaatteiksi 2020
Työryhmä on valmistellut Porin kaupungin avustusperiaatteiden uudistamista viime
vuoden keväästä lähtien talousyksikön johdolla.Työryhmään on kuulunut toimialojen
edustajien lisäksi yhdistysten edustaja. Työryhmä on koonnut tiedot kaupungin
nykyisistä avustuksista ja niiden kehittämistarpeista sekä luonut niiden pohjalta uuden
mallin kaupungin jakamiin avustuksiin ja määritellyt keskeiset avustusten jakamisen
periaatteet. Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää avustuskokonaisuutta ja
avustusten myöntämisen perusteita, yhtenäistää avustusprosessia, lisätä avoimuutta
ja läpinäkyvyyttä, edistää yhdistysten tasavertaista kohtelua ja vähentää avustusten
hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää turhaa byrokratiaa.
Valmisteluun on osallistettu yhdistyksiä koronapandemian rajoittamien
mahdollisuuksien mukaan. Aineisto julkaistiin kaupungin verkkosivuilla 9.4. ja
suunnitelmista kerättiin palautetta kyselyn välityksellä kuukauden ajan. Saatua
palautetta käsiteltiin etäkeskustelutilaisuudessa 14.5. Kyselyyn saatiin yli 40 vastausta
ja myös keskustelutilaisuuteen osallistui yli 40 henkilöä. Tämän lisäksi työryhmän
puheenjohtaja, controller Tiina Toivonen, on käynyt kutsuttuna esittelemässä
uudistusta yhdistysten tilaisuuksissa. Yhdistyksiltä saatu palaute on ollut
pääsääntöisesti positiivista ja uusiin avustusmuotoihin liittyviin mahdollisuuksiin on
suhtauduttu innostuneesti. Haasteena on ollut yhdistysten tavoittaminen, sillä
kaupungilla ei ole käytössä kattavaa yhdistysten yhteystietolistaa. Tämä puute tullaan
korjaamaan avustusuudistuksen käyttöönoton myötä.
Uusista avustusperiaatteista pyydettiin lautakuntien lausunnot elokuun loppuun
mennessä. Lausunnot ovat myönteisiä ja niihin sisältyy uusia avauksia, mikä osoittaa,
että toimialoilla on paneuduttu miettimään uudistusta. Lausuntojen sisällöt ovat
joiltain osin keskenään erisuuntaisia. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan luettavissa
asian historiatiedoista.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta näkee uuden toiminta-avustuksen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen myöntämisen osittain toimialaansa sopimattomaksi ja
ehdottaa tämän vuoksi muiden kuin elinvoimaa koskevien avustushakemusten
siirtämistä perusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi lautakunta ehdottaa, että
hyvinvointirahat käsiteltäisiin hyvinvointiryhmässä ja myönnettäisiin
viranhaltijapäätöksillä. Perusturvalautakunta puolestaan soisi elinvoima- ja
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ympäristölautakunnan myöntävän kaikki kaupungin avustukset. Työryhmä on
päätynyt pitäytymään alkuperäisessä esityksessään, jonka mukaan elinvoima- ja
ympäristölautakunta myöntää toiminta-avustukset hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen ja hyvinvointirahan myöntäminen pysyy kaupunginhallituksen tehtävänä.
Lisäksi lautakunta esittää, että yhdistysten ohella myös voittoa tavoittelemattomilla
yrityksillä olisi mahdollisuus hakea kaupungilta elinvoimaa edistävän
kehittämishankkeen omarahoitusosuuteen avustusta, joka edistää kaupungin
elinvoimaa. Yrityksillä on kuitenkin yhdistyksiä paremmat mahdollisuudet hakea
rahoitusta muista lähteistä, joten työryhmän mielestä kaupungin myöntämät
hankeavustukset tulee kohdentaa yhdistyksiin.
Lautakuntien keskusteluissa on noussut esiin, että kaikki avustukset voitaisiin
myöntää yhden luukun periaatteella tarkoittaen, että yksi toimielin myöntäisi kaikki
avustukset. Tämän toteuttamiseen on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: joko
kaupunginhallitus käsittelee kaikki avustushakemukset ja tekee niistä päätökset tai
kaupunginhallitus nimeää työryhmän, joka käsittelee hakemukset, minkä
perusteella avustuspäätökset tehdään viranhaltijapäätöksenä. Ensin mainitussa
vaihtoehdossa menetetään toimialojen valmistelussa ja lautakuntien päätöksenteossa
hyödynnettävä substanssiasiantuntemus. Toisessa vaihtoehdossa avustuspäätösten
tekeminen kuormittaa yksittäistä viranhaltijaa, joten tehtävään olisi tarpeen nimetä
henkilö, jonka toimenkuva käsittää avustusten hakemusten esikäsittelyn, työryhmän
työskentelyyn osallistumisen, avustuspäätösten kirjaamisen ja muut avustusten
hallinnointiin liittyvät tehtävät. Mallin etuna on se, että yhdistysten neuvontaan olisi
enemmän resurssia käytettävissä. Yhden luukun mallina voidaan kuitenkin pitää myös
sitä, että avustuksia haetaan yhtenäisellä menettelyllä sähköisellä hakulomakkeella,
josta hakemukset ohjataan toimialojen käsittelyyn.
Valmisteluvaiheessa touhutonniksi nimetty, rajattujen ryhmien toimintaan
tarkoitettu kevytavustus on herättänyt kritiikkiä nimensä ja kiinteän 1000 euron
summansa vuoksi, minkä vuoksi sen nimi on kaupunginhallitukselle tuotavassa
ehdotuksessa muutettu toimintatonniksi. Hakemusten käsittelyn pitämiseksi
työmäärältään kevyenä pitäytyy työryhmä esittämässään 1000 euron kiinteässä
avustussummassa, mutta toteaa, että se mahdollistaa avustuksella
toteutettavan toiminnan laajan vaikuttavuuden ja että avustukset kohdennetaan
hakijoihin, joiden hakemuksissa parhaiten perustellaan rahan käytöllä kuntalaisten
hyvinvointiin saatavat hyödyt.
Saadun palautteen perusteella on yhdistysten aloituskustannusten kattamiseen
tarkoitettu yhdistysten starttiavustuksen summa muutettu 500 eurosta 200 euroon.
Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry on toimittanut oma-
aloitteisesti kannanoton avustusuudistusta koskien. Kannanotto on liitteenä.
Avustustyöryhmän toimintaa on tarpeen edelleen jatkaa, sillä avustusperiaatteiden
hyväksymisen jälkeen tehtävänä on uusien käytäntöjen tarkempi suunnittelu ja
käyttöönotto. Työryhmän työskentely mahdollistaa myös
avustushakemusten käsittelyn yli toimialarajojen, yhteisten linjausten tekemisen ja
avustusten käyttämistä koskevan raportointitiedon keräämisen.
Ehdotus
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Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin uudet avustusperiaatteet liitteenä
olevan ehdotuksen mukaisesti ja kehottaa toimialoja valmistelemaan niiden
käyttöönottoa ja päättää nimittää tätä työtä ohjaavan avustustyöryhmän jäsenet
seuraavassa kokouksessa.
Kokouskäsittely
Oili Heino (palvelussuhdejäävi) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Mari Kaunistola saapui kokoukseen klo 13.40.
Petri Lahtinen poistui kokouksesta klo 13.40.
Päätös
Esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin uudet avustusperiaatteet liitteenä
olevan ehdotuksen mukaisesti ja kehottaa toimialoja valmistelemaan niiden
käyttöönottoa ja päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään työtä ohjaavan
avustustyöryhmän.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Oili Heino
Tiedoksi
Toimialat, talous- ja hallintoyksikkö
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§ 502
Porin kaupungin ajoneuvojen käyttö ja ohjeistus
PRIDno-2020-1805
Valmistelija / lisätiedot:
Sini Setälä
sini.setala@pori.fi
palvelussuhdepäällikkö
Liitteet

1 Porin kaupungin ajoneuvojen käyttö -ohje
HR-yksikkö on yhdessä teknisen toimialan logistiikka-toimintayksikön kanssa
valmistellut liitteenä olevan ohjeen kaupungin ajoneuvojen käytöstä. Ohjeen
tarkoituksena on koota yhteen Porin kaupungin ajoneuvojen käyttöä koskeva
ohjeistus. Ohjetta sovelletaan koko henkilöstöön. Ohjeluonnoksesta keskusteltiin
kaupunkitason yhteistyötoimikunnan kokouksessa 12.12.2019, jolloin sovittiin, että
lepotaukoja koskevista ajoista hankitaan Verohallinnan ennakkoratkaisu.
Verohallinnon ennakkoratkaisu on saatu. Ennakkoratkaisun mukaan Porin kaupunki ei
menetä ajoneuvojen arvonlisäveron vähennysoikeutta, jos ajoneuvojen käyttö
järjestetään oheisen ohjeen mukaisesti. Ohje on käsitelty yhteistoiminnassa
kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa 19.8.2020.
Liite: Porin kaupungin ajoneuvojen käyttö -ohje
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevan Porin kaupungin ajoneuvojen
käyttö -ohjeen. Ohje astuu voimaan välittömästi. Ohje käsitellään toimialojen ja
laitosten yhteistyötoimikunnissa sekä työpaikkakokouksissa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaikki toimialat, liikelaitokset, Satakunnan pelastuslaitos, tarkastustoimi
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§ 503
Hyvelän (56.) kaupunginosan korttelien 32 ja 35 (osa) asemakaavan muutos 609 1741 sekä
tonttijaot 8452 ja 8453
PRIDno-2020-1825
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Reipas
risto.reipas@pori.fi
Liitteet

1 Ehdotusvaihe - 1741 asemakaavakartta 8.9.2020
2 Ehdotusvaihe - 1741 asemakaavaselostus 8.9.2020
3 Asemakaavan muutos 609 1741, luonnosvaiheen palauteraportti
4 Havainnekuva_609 1741
5 tj8452
6 tj8453
Suunnittelualue muodostuu kahdesta yksityisomistuksessa olevasta
erillispientalokorttelista, yhteispinta-alaltaan n. 1,62 ha. Suunnittelualue sijoittuu
Hyvelän kaupunginosaan Leppätien länsipuolelle. Kaavamuutosalueen luoteispuolella
on Hyvelän taajama.
Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajan hakemuksesta ja konsultin Paaskari Oy:
n toimesta.
Suunnittelualueella on voimassa 19.6.2003 lainvoiman saanut asemakaava, jossa
suunnittelualue on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Kerrosluku on I 2/3,
tonttitehokkuus e=0,20. Kaavamuutosalue ei ole kuitenkaan rakentunut asemakaavan
mukaisesti vaan se on tällä hetkellä rakentamatonta peltoaluetta.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa erillispientalojen korttelialueet rivitalojen
ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi, joille on tällä hetkellä
kysyntää omakotitalotontteja enemmän. Kaavamuutoksessa kerrosluvuksi on esitetty
I ja tonttitehokkuudeksi e=0,30.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
ollut nähtävänä 16.4.-15.5.2020. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin
verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin osallisille.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 16.4.-15.5.2020.
Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin yksi mielipide ja yksi ennakkolausunto
ympäristö- ja lupapalvelut -toimialalta.
Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaavahanketta valmistelevan
suunnittelijan vastine muistutukseen ja luonnosvaiheen lausuntoon (liite:
asemakaavan muutos 609 1741, luonnosvaiheen palauteraportti).

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
28.09.2020

23/2020

24 (52)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Lausunnon pohjalta kaava-asiakirjoihin on laadittu sitova tonttijako ja havainnekuva.
Lisäksi kaavakarttaan on lisätty yleinen määräys: ”Tontin hulevesien imeyttäminen ja
viivyttäminen tulee esittää rakennuslupavaiheessa.”
Lausunto ja mielipide ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.
Tekninen toimiala valmistelee maanomistajan kanssa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisen maankäyttösopimuksen.
Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy
asemakaavaan.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää asettaa Hyvelän 56. kaupunginosan kortteleita 32 ja 35
koskevan asemakaavan muutoksen 609 1741 (Verstaantie) päivätty 8.9.2020 sekä
tonttijaot 8452 ja 8453 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä Porin
Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan
Pelastuslaitoksen, elinvoima- ja ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan
lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Kaavamuutoksen hakijalta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 1300 euroa,
joista luonnosvaiheessa on laskutettu 650 euroa. Tonttijakokuluja peritään 2550 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kuulutus, lausuntopyynnöt, kaupunkisuunnittelu /Tarja Suojala, kirjaamo /Elina Tasku,
tonttipäällikkö Elisa Laine
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Kaupunginhallitus, § 369,22.06.2020
Kaupunginhallitus, § 504, 28.09.2020
§ 504
Länsimetsä 84. kaupunginosan korttelin 26 asemakaavan muutos 609 1733
PRIDno-2019-11
Kaupunginhallitus, 22.06.2020, § 369
Valmistelijat / lisätiedot:
Tea Bogdanoff
tea.bogdanoff@pori.fi
Liitteet

1 Ehdotusvaihe- 1733 kaavakartta 15.6.2020
2 Ehdotusvaihe- 1733 asemakaavaselostus 15.6.2020
Kaupunkisuunnittelu 15.6.2020
Suunnittelualue sijoittuu Noormarkun Länsimetsän kaupunginosaan n. 1,5 kilometriä
kylän keskustasta, Rauhalammintien varrelle, n. 150 m etäisyydellä Parkanontiestä (vt
23). Suunnittelualue rajautuu etelässä ja idässä Varsapuistoon, muilta osin tiealueisiin
Paattilammintie ja Rauhalammintie. Kaavamuutos on tullut vireille maanomistajan
kuolinpesä Antti Lopen aloitteesta 11.3.2020, PRIDno-2019-11.
Suunnittelualue koskee asemakaavan mukaista korttelia 26, joka sijaitsee
kaavamuutoksen hakijan omistamalla kiinteistöllä 609-458-7-147.
Suunnittelualue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-48), jossa
rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saadaan enintään 30 % käyttää
pääkäyttötarkoitukseen liittyviä teollisuustiloja varten. Suunnittelualueen
rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.50, joka tarkoittaa
rakennusoikeutta 3347 k-m².
Kaavamuutoksella muutetaan nykyistä pääkäyttötarkoitusta siten, että se
mahdollistaa rivitalojen rakentamisen tontilla. Kaavamuutoksen uusi
pääkäyttötarkoitus on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL).
Tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta muuttamalla toteutumaton kaupan
tontti kysyntää vastaavaa rivitalotuotantoa varten.
Kiinteistön rakentamisen tehokkuutta on laskettu nykyisestä (e=0.50) vastaamaan
alueen asuntorakentamisen tehokkuutta e=0.40:ään. Rakennusoikeus laskee
alkuperäisestä rakennusoikeudesta n. 670 k-m². Autopaikkavaatimusta on taas
kasvatettu vastaamaan asumisen edellyttämää yksi autopaikka 80
kerrosalaneliömetriä kohden. Alueen rakennuskanta ja väestömäärä ei lisäänny
oleellisesti. Rakentamisen soveltumista ympäristön asuntomiljööseen ohjataan
asemakaavan rakennusaloilla ja määräyksillä. Suunnittelualueen hulevesien
imeyttäminen ja viivyttäminen on huomioitu yleisissä määräyksissä. Tontin
käyttösuunnitelmista on laadittu viitteellinen havainnekuva.
Kaavamuutoksen vireilletulosta (MRL § 63) ja nähtävilläolosta on ilmoitettu
kuulutuksella 11.3.2020 paikallislehdissä Satakunnan kansa ja Satakunnan viikko,
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kaupungin ilmoitustaululla ja -verkkosivuilla. Vireilletulon yhteydessä on
samanaikaisesti asetettu nähtäville 12.3.-10.4.2020 osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos, jotka on postitettu osallisille.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana ei
saapunut yhtään mielipidettä.
Asemakaavan muutoksesta saatiin luonnosvaiheessa ennakkolausunnot Pori Energia
Oy Energiapalvelulta, Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Porin Vedeltä ja
Caruna Oy:ltä.
Pori Energia Oy Energiapalvelulla, Porin Vedellä ja Caruna Oy:llä ei ollut
huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.
Ympäristö- ja lupapalvelut antoivat luonnosvaiheessa palautetta, jossa kiinnitettiin
huomiota mahdollisiin meluvaikutuksiin kiinteistön lounaispuolella sijaitsevan T-3
merkinnällä olevan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen osalta.
Ehdotusvaiheen kaavaselostukseen olisi tarpeen saada lisäksi havainnekuva
rakentumisesta.
Kaupunkisuunnittelu toteaa, että korttelin 27 mahdolliset meluvaikutukset on huomioitu
kiinteistöllä voimassa olevassa asemakaavassa 537 45, jossa käyttötarkoitus T-3 sallii
yhden asunnon rakentamisen teollisuusrakennusten yhteyteen. Kaavassa on kiinnitetty
erityistä huomiota alueen viihtyvyyteen, melutasoon ja korttelialueelle sijoitettavaan
toimintaan. Kaavan 537 45 määräykset T-3 korttelialueen mahdollisista meluvaikutuksista
ovat riittävät, eikä siten aseta melusuojaus tarpeita kaavamuutosalueelle.
Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin
kaupungin asianhallintajärjestelmässä ja koosteena erillisessä palauteraportissa (liite
8), jossa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen
ennakkolausuntoihin.
Saatujen ennakkolausuntojen perusteella asemakaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää
uutta lausuntoa Pori Energia Oy Energiapalvelulta ja Porin Vedeltä.
Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, ja siitä päättää
kaupunginhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kaupunginhallitus päättää asettaa Länsimetsä 84. kaupunginosan korttelin 26
koskevan asemakaavan muutoksen 609 1733, päivätty 15.6.2020 nähtäväksi vähintään
30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja
lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Caruna Oy:lta ja DNA
Oy Länsi-Suomelta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Kaavamuutoksen anojalta kuolinpesä Antti Lopelta peritään kaavan laatimis- ja
käsittelykuluja 4000 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 28.09.2020, § 504
Valmistelija / lisätiedot:
Tea Bogdanoff
tea.bogdanoff@pori.fi
Liitteet

1 Hyväksymisvaihe -1733 kaavakartta 15.6.2020
2 Hyväksymisvaihe -1733 asemakaavaselostus 15.6.2020
Kaupunginhallitus on asettanut 22.6.2020 Länsimetsän 84. kaupunginosan korttelin
26 asemakaavan muutoksen 609 1733, päivätty 15.6.2020 nähtäväksi vähintään 14
päivän ajaksi ja pyytänyt siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja
lupapalveluiden lautakunnalta (1.9.2020 alkaen Elinvoima- ja ympäristölautakunta),
Satakunnan pelastuslaitokselta, Caruna Oy:lta ja DNA Oy Länsi-Suomelta.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä 2.7.-18.8.2020. Asemakaavan
muutoksesta saatiin ehdotusvaiheessa lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristö-
ja lupapalveluiden lautakunnalta (1.9.2020 alkaen Elinvoima- ja ympäristölautakunta)
ja Caruna Oy:lta. Satakunnan pelastuslaitokselta ja DNA Oy Länsi-Suomelta ei saatu
lausuntoa määräaikaan mennessä.
Lausunnonantajilla ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa. Tekninen lautakunta
totesi lausunnossaan, että asemakaavan muutoksesta ei aiheudu maanomistajalle
sellaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaista merkittävää hyötyä, joka velvoittaisi
maanomistajan osallistumaan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Ympäristö- ja lupapalvelut -toimiala (1.9.2020 alkaen Elinvoima- ja
ympäristölautakunta) totesi lausunnossaan, että luonnosvaiheen palaute on
huomioitu kaavamuutoksessa.
Asemakaavaehdotuksen kaikki viranomaislausunnot ovat nähtävissä
kokonaisuudessaan kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.
Asemakaavan muutosehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.
Asemakaavaselostusta on päivitetty lisäämällä saadut lausunnot
ja käsittelypäivämäärät.
Maankäyttösopimusta ei laadita Teknisen lautakunnan lausunnon perusteella.
Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.
Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.
Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.
Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, jolloin siitä
päättää kaupunginhallitus.
Ehdotus
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Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Länsimetsä 84. kaupunginosan korttelin
26 asemakaavan muutoksen 609 1733, päivätty 15.6.2020.
Kaavamuutoksen anojalta kuolinpesä Antti Lopelta peritään kaavan laatimis- ja
käsittelykuluja 4000 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan
maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: Kirjaamo/Elina Tasku,
asemakaavamuutoksen hakija.
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Perusturvalautakunta, § 145,27.08.2020
Kaupunginhallitus, § 505, 28.09.2020
§ 505
Sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille 2019
PRIDno-2020-4185
Perusturvalautakunta, 27.08.2020, § 145
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Siiri-Valovirta
katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Sosiaaliasiamiehen raportti 2019
Sosiaaliasiamies on toimittanut Porin kaupungille käsiteltäväksi raportin
sosiaaliasiamiestoiminnasta vuodelta 2019. Sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetään
sosiaaliasiamiestoiminnasta ja sen mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla nimettynä
sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen tulee olla neuvoa antava puolueeton taho, joka ei
tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Porin kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelun
Satakunnan sairaanhoitopiiriltä.
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain
soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä,
tiedottaa asiakkaita oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi
ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä
kaupungissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kaupunginhallitukselle.
Vuoden 2019 aikana sosiaaliasiamiehelle kertyi 73 asiakasasiaa Porin kaupungin
alueelta (2018; 54, 2017; 61). Yhteydenotot jakautuivat niin, että lastensuojeluun
liittyen tuli 20 yhteydenottoa, vammaispalveluihin 12, perheasioihin 10, ikäihmisten
asumispalveluihin 9 sekä sosiaalityöhön 8 yhteydenottoa (liitteen sivut 77-85)
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019 liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Lautakunta merkitsee sosiaaliasiamiehen raportin tiedoksi ja lähettää eteenpäin
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 28.09.2020, § 505
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Siiri-Valovirta
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katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Sosiaaliasiamiehen raportti 2019
Perusturvalautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 27.8.2020. Asian käsittely ja
esittely on luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2019.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 506
BioEnergo Oy:n Porin biokonversiolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma /
lausunto ELY-keskukselle
PRIDno-2020-4977
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Ely:n lausuntopyyntö 29.7.2020, annettava 2.10.2020 mennessä
2 Elinvoima- ja ympäristötoimialan lausunto BioEnergo Oy:n Porin
biokonversiolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
3 Kaupunkisuunnittelun lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta –
BioEnergo Oy, Kaanaankorven teollisuusalue
4 BioEnergo_Porin_bioetanolitehdas_YVA-selostus_7.7.2020 (2)
BioEnergo Oy suunnittelee puuraaka-aineen konversiolaitosta Meri-Porissa
sijaitsevalle Kaanaankorven teollisuusalueelle. Biokonversiolaitos on suunniteltu
sijoitettavaksi Venator P&A Finland Oy:n omistamalle kiinteistölle 609-67-1-4. Alue on
kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TY-4). Alueella
sijaitsevat mm. Venator P&A Finland Oy:n tehdas ja Porin Prosessivoima Oy:n
voimalaitos.
Suunniteltava laitos pystyy käsittelemään 200.000 kuiva-ainetonnia raaka-ainetta
vuodessa ja laitoksen tuotanto on noin 63.000 m3 toisen sukupolven bioetanolia,
78.000 t ligniiniä ja 130 GWh (22.000 t) biokaasua vuodessa. Sivutuotteena syntyy
hiilidioksidia (CO2) sekä biokaasulaitoksen lietettä. Sivutuotteet voidaan hyödyntää
sellaisenaan tai jatkojalostettuna.
YVA-menettelyssä selvitettävät ja arvioitavat vaihtoehdot ovat:
- Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
- Vaihtoehto VE1: Rakennetaan biokonversiolaitos, jonka kapasiteetti on noin 200.000
kuivatonnia puubiomassaa vuodessa. Laitoksella tuotetaan toisen sukupolven
bioetanolia, nesteytettyä biokaasua ja ligniiniä poltettavaksi.
- Vaihtoehto VE2: Sama kuin VE1, mutta laitoksella tuotettava ligniini kuivataan ja
granuloidaan pääosin myytäviksi tuotteiksi.
YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan tuotetaan tietoa
päätöksenteon perusteeksi. Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee
ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja on pyytänyt kaupunginhallituksen
lausuntoa 2.10.2020 mennessä.
Hankkeen kannalta keskeisiä arvioitavia ympäristövaikutuksia ovat mm.
vesistövaikutukset, meluvaikutukset, hajuvaikutukset ja liikennevaikutukset. Lisäksi
arvioidaan toiminnan riskejä ja esitetään toimenpiteitä haitallisten
ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
28.09.2020

23/2020

32 (52)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Elinvoima- ja ympäristötoimiala yleensä ja kaupunkisuunnitteluyksikkö erikseen ovat
antaneet lausuntonsa arviointisuunnitelmasta.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle BioEnergo Oy:n
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta elinvoima- ja ympäristötoimialan ja
kaupunkisuunnitteluyksikön valmistelemat lausunnot.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Varsinais-Suomen ELY-keskus / 2.10.2020
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§ 507
STM:n lausuntopyyntö / tartuntatautilain muutokset
PRIDno-2020-5015
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Lausunto tartuntatautilaki 21.9.2020 - Lausuntopalvelu
2 Sivistystoimialan lausunto
3 Terveysvalvonnan lausunto tartuntatautilain muuttamisesta
4 HE tartuntatautilaki lausuntoversio 11.9.2020
Tartuntatautilakiin on valmisteltu muutokset, jotka koskevat sosiaali- ja
terveydenhuollon toiminnan ohjausta, elinkeino- ja muun toiminnan asiakastilojen
käytölle ja tapahtumien järjestämiselle asetettavia edellytyksiä sekä mahdollisuutta
tehdä eristämispäätös henkilön asuntoon tai muuhun päätöksen antajan
hyväksymään ja osoittamaan paikkaan. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää
muutoksista lausuntoa kunnilta.
Tavoitteena on estää koronavirustaudin leviämistä väestössä hallituksen
hybridistrategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.
Perusturva, sivistystoimiala ja elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja
terrveysvalvontayksikkö ovat antaneet lausuntonsa asiassa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilakiin
suunnitelluista muutoksista perusturvan valmisteleman lausunnon täydennettynä
sivistystoimialan ja elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja
terveysvalvontayksikön kannanotoilla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysministeriö / 27.9./4.10.2020
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§ 508
Eroanomus luottamustehtävistä, Rami Hietikko
PRIDno-2020-2009
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Rami Hietikko on jättänyt eroanomuksen varavaltuutetun tehtävästä paikkakunnalta
muuton vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen
kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä
valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja.
Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja varavaltuutettujen
esteellisyyden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 93 §:n 2 momenttia
noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä tämän pykälän 1
momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja. Näin määrätyt varavaltuutetut
osallistuvat valtuuston kokoukseen niissä asioissa, joissa valtuutetut ja varavaltuutetut
ovat esteellisiä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että
- Rami Hietikolle myönnetään ero kaupunginvaltuuston varajäsenen tehtävästä ja
- kaupunginvaltuusto lähettää päätöksensä tiedoksi keskusvaalilautakunnalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 509
Eroanomus luottamustehtävistä, Toni Jalonen
PRIDno-2020-4481
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Liitteet

1 Joukkoliikennejaosto, kokoonpano 22.9.2020
Toni Jalonen on jättänyt paikkakunnalta muuton vuoksi eroanomuksen
luottamustehtävästään joukkoliikennejaoston varajäsenenä.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kaupunginvaltuuston valitsemat joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja
varajäsenet ilmenevät liitteenä olevasta toimielimen kokoonpanoraportista tilanteessa
22.9.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:
myöntää Toni Jaloselle eron joukkoliikennejaoston varajäsenen tehtävästä
valitsee Toni Jalosen tilalle joukkoliikennejaostoon uuden varajäsenen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto, § 92,15.06.2020
Kaupunginhallitus, § 510, 28.09.2020
§ 510
Epäiltyjen väärinkäytösten ilmianto- eli whistleblower-kanavan käyttöönotto Porin
kaupungissa, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Henna Kyhä
PRIDno-2020-3764
Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 92
Valtuutettu Henna Kyhä ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Yleisesti voi todeta, että niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tapahtuu
organisaation varoihin tai muihin asioihin liittyviä väärinkäytöksiä. Vilpillinen
menettely julkisissa kilpailutuksissa, laittomat kartellit, hankinnat lähipiiristä tai
riittävän kontrollin puute esimerkiksi hyväksymisketjuissa voivat
aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa organisaatiolle.
Tähän liittyen EU on vuonna 2019 hyväksynyt ns. whistleblower-direktiivin, joka
suojelee väärinkäytösten ja epäkohtien ilmoittajaa entistä paremmin. Direktiivi tekee
epäiltyjen väärinkäytösten ilmianto- eli whistleblower-kanavan pakolliseksi 17.12.2021
mennessä. Direktiivin tarkoittamat epäkohdat koskevat esimerkiksi julkisia hankintoja,
rahanpesua, ympäristörikoksia, kuluttajansuojaa ja ruokaturvallisuutta.
Työntekijälle täytyy antaa mahdollisuus ilmoittaa väärinkäytöksistä työnantajalle
nimettömästi sisäisiä kanavia pitkin, Ilman anonymiteetin suojaa, moni pelkää
seurauksia eikä uskalla ilmoittaa väärinkäytöksistä.
Esitän, että Porin kaupunki ottaa whistleblower-kanavan käyttöönsä välittömästi.
Samalla kaupunki toimii edelläkävijänä Satakunnassa. Sairaanhoitopiirissä asiaa on jo
käsitelty ja se tulee ottamaan ilmoituskanavan käyttöön 2021. On välttämätöntä, että
kanava otetaan samanaikaisesti käyttöön niin Porin kaupungissa kuin sen
konserniyhtiöissä."
Kanavan käyttöönotto edistää kaupungin avoimuuden kulttuuria. Lisäksi käyttöönotto
voi tuoda säästöjä, kun kanavan kautta virkamiehet ja työntekijät uskaltavat tuoda
sellaiset epäkohdat ja rakenteelliset asiat esille, mitä ei nimellä uskaltaisi tuoda julki.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 28.09.2020, § 510
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
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Liitteet

1 Lausunto valtuustoaloitteesta
Valtuutettu Henna Kyhä ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt
kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020 § 92 valtuustoaloitteen koskien
epäiltyjen väärinkäytösten ilmianto- eli whistleblower-kanavan käyttöönottoa Porin
kaupungissa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 § 388 päättänyt pyytää
aloitteesta kaupunginlakimiehen ja tarkastusjohtajan lausunnot 31.8.2020 mennessä.
Kaupunginlakimies ja tarkastusjohtaja ovat antaneet asiassa yhteisen
lausunnon 15.9.2020.
Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Kaupunginlakimiehen ja tarkastusjohtajan yhteinen lausunto on asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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Tekninen lautakunta, § 112,26.05.2020
Kaupunginhallitus, § 511, 28.09.2020
§ 511
Kaupungin omistamien metsien suojelun edistäminen, valtuustoaloite
PRIDno-2019-645
Tekninen lautakunta, 26.05.2020, § 112
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Ahonen
ismo.ahonen@pori.fi
kaupunginpuutarhuri
Liitteet

1 KH 10.9.2018 426 §
Valtuutettu Sini Solala esitti 9.4.2018 KV § 49 aloitteessaan että Porin kaupungin tulisi
täydentää lisäinventoinneilla Porin kuntaMetso-raporttia ja suojella kartoitetut
Metsokohteet.
Infran kunnossapito lausui asiasta 26.7.2018 ja Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
10.8.2018. Kaupunginhallitus käsitteli lausuntoja kokouksessaan ja päätti palauttaa
asian valmisteltavaksi, liite
Infran kunnossapidon lausunto 4.5.2020 Sini Solalan aloitteeseen:
Metsien taloudellisia hakkuutavoitteita on pienennetty talousarviokäsittelyjen
yhteydessä vuosien 2019 - 2020 aikana aloitteen teon (2018) jälkeen noin 25%, joka
mahdollistaa paremmin luonnon monimuotoisuuden huomioinnin.
Tammen tilan metsien hoito-ohjelma vuosille 2019 - 2069 on valmistunut ja käsitelty
Teknisessä lautakunnassa 2019 vuonna. Metsien hoidon suuntautumisen
vaihtoehdoksi Tela päätti valita retkeilyn- ja virkistyksen vaihtoehdon.
Pori on kaupungin valtuuston päätöksellä 23.5.2016 liittynyt Hinkukuntien joukkoon
tavoitteena hiilineutraali Pori 2030 vuoden 2007 tasosta. Hinku kunnat ovat
sitoutuneet tavoittelemaan 80 % päästövähennyksiä vuoteen 2030 vuoden 2007
tasosta. Tavoitteen saavuttamiseksi Porin kaupungin kannattaa säilyttää käytössään
kaikki mahdolliset metsät.
Tehdystä Metso-kartoituksesta on hyötyä, koska sen tietoja voidaan hyödyntää
paikkatietona eri karttajärjestelmissä, kun esimerkiksi metsänhoitokohteita
suunnitellaan. Kartoitettuja Metso-kohteita ei tulisi kuitenkaan suojella esimerkiksi
vapaaehtoisen Metso-ohjelman kautta myymällä valtiolle, jolloin Porin kaupunki
menettää laskennallisia hiilinielukohteita. Hiilinielujen lisääminen on yksi Porin
tärkeimmistä ympäristötavoitteista. Arvokkaimmat Metso I -kohteet on myös
mahdollista luonnonsuojelain perusteella niin, että alueiden omistus jää kaupungille.
Näitä Metso I-kohteita on asemakaavan ulkopuolella 38,9 hehtaaria. Porin ympäristö-
ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu ja kehittämistuksikön kanssa on neuvoteltu
tämän lausunnon sisällöstä ja Metsokartoituksen täydentämisestä vuoden 2020
aikana.
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Metso-kohteiden käsittely asemakaava-alueilla ja sen lähistöllä on
kaupunginsuunnittelullinen asia, joten näistä Metso-kohteista kuuluu päättää
kaavoitusprosessin yhteydessä. Em. kohteiden metsien käsittelyssä noudatetaan
luonnonmukaisuuden tavoitetta mahdollisuuksien mukaan, kunnes kaavoitusprosessi
ottaa asiaan kantaa.
Talousmetsien Metso-I kohteet ovat hakkuiden ulkopuolella. Talousmetsien Metso II ja
III osalta metsien hoitoasiaa tarkastellaan Porin kaupungin Metsotyöryhmässä, kun
vuoden 2020 täydennyskartoitus on tehty, jonka jälkeen suoritetaan sidosryhmien
kuulemiskierros ja tuodaan asia Teknisen lautakunnan käsittelyyn.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle Sini Solalan aloitteeseen
edellä olevan vastauksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 28.09.2020, § 511
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Liitteet

1 Suunnittelu- ja kehittämisyksikön lausunto 14.8.2020
2 KH 10.9.2018 426 §
Valtuutettu Sini Solala jätti kaupunginvaltuuston 9.4.2018 kokouksessa seuraavan
valtuustoaloitteen: 'Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme,
että Porin kaupunki ei esitä "Porin kaupungin METSO -kohteiden inventointi 2011-
2012" -raportissa arvokkaaksi inventoituja METSO -kriteerit täyttäviä kohteita
hakattavaksi. Esitämme myös, että raporttia täydennetään inventoinneilla soveltuvin
osin (vanhentuneet tiedot, inventoimattomat kohteet) v. 2018, minkä jälkeen edetään
raportin suositusten mukaisesti niin, että arvokkaat METSO -kohteet suojellaan.
Porin kaupunki teki vuosina 2011-2012 Ympäristöministeriön rahoituksella
suurimmalla osalla Porin omistamista metsäalueista Metso-kartoituksen. Työn
tuloksena valmistui loppuraportti "Porin kaupungin METSO -kohteiden inventointi
2011-2012". Lopputuloksena todettiin Porilla olevan vapaaehtoisen suojelun METSO -
toimenpideohjelmaan kriteerit täyttäviä metsäalueita jopa 405,6 hehtaaria, joista
puolet täyttää korkeimmat 1-luokan luonnontieteelliset kriteerit. Jokaiselle kohteelle
esitettiin loppuraportissa hoitosuositukset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.
Loppuraportissa esitettiin myös, että kartoituksen suositukset jätetään
kaupunginhallituksen käsittelyyn jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi kartoituksen
tulokset piti julkistaa avoimesti Porin internet-sivuilla ja hallintokuntia varten piti tehdä
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oma pieni painoksensa loppuraportista. Tämä kaikki on jäänyt jostain syystä
toteutumatta. Arvokkaat kohteet ovat metsäntuotannon marginaalialueita, joilla ei ole
merkittävää metsätaloudellista arvoa.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.4.2018 § 192 päättänyt pyytää aloitteesta
teknisen toimialan infrayksikön sekä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan
suunnittelu- ja kehittämisyksikön lausunnot. Kaupunginhallitus käsitteli saatuja
lausuntoja kokouksessaan 10.9.2018 § 426 ja päätti palauttaa asian uudelleen
valmisteluun. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.5.2020 § 112.
Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikkö on
14.8.2020 antamassaan lausunnossa ilmoittanut yhtyvänsä teknisen lautakunnan
antamaan lausuntoon.
Asiaan on lisäksi liitetty:
Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen 10.9.2018/ § 426. Otteesta on
luettavissa infrayksikön lausunto 26.7.2018 ja ympäristö- ja lupapalveluiden
toimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikön lausunto 10.8.2018 ja
Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikön
ilmoitus 14.8.2020.
Teknisen lautakunnan lausunto on luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleeen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
Valmistelija/Ismo Ahonen
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Kaupunginvaltuusto, § 176,09.12.2019
Kaupunginhallitus, § 512, 28.09.2020
§ 512
Porin kaupungin omistamien metsätalouskäyttöön ojitettujen soiden ennallistaminen sekä
uusista ojituksista pidättäytyminen, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Sanna
Grönmark
PRIDno-2019-6011
Kaupunginvaltuusto, 09.12.2019, § 176
Valtuutettu Sanna Grönmark (Vihreä valtuustoryhmä) jätti kokouksessa seuraavan
valtuustoaloitteen:
"Porin kaupungin omistamien metsätalouskäyttöön ojitettujen soiden ennallistaminen
sekä uusista ojituksista pidättäytyminen
Valtioneuvosto tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Porin kaupunki
on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään HINKU-hankkeessa. Jotta
tavoitteet saavutetaan, tarvitaan entistä aktiivisempia toimia.
Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen ja nettopäästöjen nollaaminen edellyttää
paitsi ilmaston lämpenemistä hillitseviä päästövähennyksiä, myös hiilensidontaa
erilaisten päästökompensaatioiden muodossa.
Päästökompensaatiolla tarkoitetaan aiheutettujen kasvihuonepäästöjen hyvittämistä
rahoittamalla päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia. Ekologinen kompensaatio
on prosessi, jonka tarkoituksena on hyvittää ihmisen toiminnasta luonnon
monimuotoisuudelle aiheutuvat heikennykset elinympäristöjä ennallistamalla ja/tai
suojelemalla.
Valtiolla ja kunnilla on tärkeä rooli hiilinielujen kasvattamisessa, koska ne ovat
merkittäviä maa-alueiden käyttäjiä ja omistajia. Kun tarkastellaan eri
kompensaatiotapojen tehokkuutta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, ylivoimaisesti
parhaat tulokset saavutetaan metsittämisellä, soiden ennallistamisella ja maaperän
hiilensidonnalla. Näistä keinoista suot ovat luonnon tehokkaimpia hiilipankkeja, sillä
turve on suurin ja tehokkain maalla oleva hiilivarasto ja koko maailman toiseksi suurin
hiilivarasto merten jälkeen.
Soiden ojitus ei aina onnistu toivotulla tavalla ja metsätalouskäyttöön tarkoitetut
alueet jäävät hyödyntämättä maanomistajan ojitustoimilla toivomalla tavalla.
Puuntuotannon kannalta merkityksettömät tai heikosti metsittyneet ojitetut suot ovat
helposti ennallistettavissa ja ennallistaminen on myös taloudellisin argumentein
perusteltavissa.
Porin kaupungin tulee laatia kartoitus omistamistaan metsätalouskäyttöön ojitetuista
suoalueista ja selvittää, millä alueilla metsitys ei ole onnistunut toivotulla tavalla.
Nämä entiset suoalueet tulee mahdollisimman pian ennallistaa hyödyntämällä mm.
ympäristöministeriön Helmi-hankkeen tukia tai Suomen Luonnonsuojeluliiton
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Hiilipörssin palveluja, jotka ovat maanomistajille maksuttomia. Lisäksi Porin
kaupungin tulee pidättyä omistamiensa soiden ojituksesta metsätalouskäyttöön."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 28.09.2020, § 512
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Liitteet

1 Lausunto_valtuustoaloite suot
Valtuutettu Sanna Grönmark on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.12.2019
§ 176 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupungin omistamien metsätalouskäyttöön
ojitettujen soiden ennallistamista sekä uusista ojituksista pidättäytymistä.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019 § 716 pyytää aloitteesta teknisen
toimialan ja ympäristö- ja lupapalveluiden yhteisen lausunnon 31.3.2020 mennessä.
Asian käsittely ja aikaisempi päätöksenteko ovat luettavissa asian
historiatiedoissa. Teknisen toimialan ja elinvoima- ja ympäristötoimialan yhteinen
lausunto 14.9.2020 on asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 513
Toimielinten pöytäkirjat
Liitteet

1 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 8.9.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.
2 Joukkoliikennejaosto 15.09.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.
3 Tekninen lautakunta 15.09.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.
4 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 23.09.2020
Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.
Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat
ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:
Lautakunta/johtokunta

Kokouspvm

Tarkastuspvm

Nähtävänäolopvm

Satakunnan pelastus-
laitoksen johtokunta

08.09.2020

14.09.2020

15.09.2020

Joukkoliikennejaosto

15.09.2020

17.09.2020

18.09.2020

Tekninen lautakunta

15.09.2020

17.09.2020

18.09.2020

Porin Vesi, liikelaitoksen
johtokunta

23.09.2020

23.09.2020

24.09.2020

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 514
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:
Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, [peitetty], 10.09.2020
Aluepalopäällikkö, Pori
§ 27 Ylipalomiehen tehtävien hoito Kanta-Porin paloasemalla, [peitetty], 14.09.2020
Henkilöstöjohtaja
§ 114 Iltapäivätoiminnassa ja/tai pienryhmissä toimivien koulunkäyntiohjaajien
määräaikainen palkan tarkistaminen, 14.09.2020
Pelastusjohtaja
§ 43 Määräaikaisen vs. palomestarin tehtävien jatkaminen, [Salo Joni], 11.09.2020
Toimialajohtaja, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 78 Maanvuokrahuojennus, [peitetty], 20.09.2020
Yksikön päällikkö, kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö
§ 8 Yksinyrittäjän tukipäätös, Parturi-Kampaamo Henttu, omistaja Riitta Helena Salmi-
Kalberg, 08.09.2020
§ 9 Yksinyrittäjän tukipäätös, Aromek, 10.09.2020
§ 10 Yksinyrittäjän tukipäätös, TMI KONETYÖ J.KUOSA, 10.09.2020
§ 11 Yksinyrittäjän tukipäätös, Kartanonrouvat Oy, 10.09.2020
§ 12 Yksinyrittäjän tukipäätös, Virtanen Anne-Mari Kristella, 10.09.2020
§ 13 Yksinyrittäjän tukipäätös, Ceder Olli Kalevi, 15.09.2020
§ 15 Yksinyrittäjän tukipäätös, Luonnottaren VoiMia, 16.09.2020
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Perusturvalautakunta, § 187,24.09.2020
Kaupunginhallitus, § 515, 28.09.2020
§ 515
LISÄPYKÄLÄ: Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 ja
vuoden 2021 talousarvion sekä investointisuunnitelman vuoteen 2026 luonnokset
PRIDno-2020-4824
Perusturvalautakunta, 24.09.2020, § 187
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan
31.8.2020 hyväksynyt luonnoksen sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
vuosille 2021-2023 ja vuoden 2020 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi
vuoteen 2026.
Yhtymähallitus pyytää kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti luonnoksesta
jäsenkuntien lausuntoa 24.9.2020 mennessä.
Talousarvioluonnoksessa sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2021 ovat 3
prosenttia suuremmat kuin vuonna 2020. Vertailu on vuoden 2020 talousarvioon, jota
on kasvatettu 1,1 m€:n lisätalousarviolla.
Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuskehitys tulee olla alle valtakunnallisen
kustannuskehityksen ja kustannuskehityksen vertailussa tulee ottaa huomioon myös
isojen kaupunkien vertailu. Satakunnan sairaanhoitopiirin pitää tehostaa toimintaansa
niin että Porin kaupungin kohdalla saavutetaan mediaani kustannukset
erikoissairaanhoidon kohdalla. Lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiirin alijäämä pitää
pystyä ehdottomasti kattamaan toimintaa tehostamalla, eikä laskuttamalla kuntia.
Satakunnan sairaanhoitopiirille on laadittu tuottavuusohjelma. Kunnille on tuotava
selkeämmin esille tuottavuusohjelman tulevat askelmerkit, joten käyttösuunnitelma
vaiheeseen tulee sisällyttää selkeä yhteenveto kunnille tuottavuusohjelman
toimenpiteistä talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023.
Satakunnan sairaanhoitopiirin ostot muilta sairaanhoitopiireiltä on 50,0 milj.
euroa. Tulee laatia selkeä suunnitelma, miten tätä summaa voidaan pienentää ja
lisäksi suunnitelma oman toiminnan sopeuttamisesta, jotta vältetään kaksinkertaista
resursointia.
Talousarvion ja hinnaston mukaisen tulojen kertymän tulee vastata toisiaan, jotta
kunnille välittyy realistinen kuva tulevista kustannuksista. Hinnaston pitävyyteen ja
realistisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kuntalaskutus toimii
ennustettavasti, eikä aiheuta suuria palautuksia, lisälaskutuksia tai alijäämän
kertymistä. Lisäksi edellisen vuoden toteuman mukainen todellinen hinnasto
verrattuna alkuperäiseen hinnastoon pitäisi tuoda kunnille tiedoksi.
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Vuoden 2020 aikana Satakunnan sairaanhoitopiirin hinnastoa on tarkistettu kerran ja
Satadiag:in hinnastoa kaksi kertaa. Nämä tehtiin tilanteissa, jossa valtion taholta oli jo
linjattu huomattavat taloudelliset tuet sairaanhoitopiireille ja mm suorat korvaukset
koronatestauksista. Hinnaston tarkistukset olivat siis täysin perusteettomia. Ne
vaikeuttivat jäsenkuntien talousseurantaa ja todennäköisesti myös mahdollisten
suorien koronakorvausten hakemista valtiolta. Vastaavaa menettelyä ei voida
missään nimessä jatkossa sallia. Koronan taloudelliset vaikutukset ja myös valtion
tukitoimenpiteet budjettiriihen linjausten mukaan tulevat jatkumaan vuonna
2021. Onkin siis erityisen tärkeää, että vuoden 2020 aikana tehdyistä virheellisistä
ratkaisuista otetaan opiksi, eikä toisteta niitä enää.
Sairaanhoitopiirin talouden vertailun tulee koskea koko sairaanhoitopiirin toteumaa,
eikä vain sairaanhoitoa tai muita osa-alueita. Porin perusturvalautakunnan talouden
suunnittelun ja seurannan kannalta suurin merkitys on sairaanhoitopiirin kulujen
loppusummalla, eikä niinkään sairaanhoitopiirin yksittäisten osa-alueiden
kustannuksilla.
Erityisvelvoitteiden osalta kustannukset on aukaistu ja yksilöity erittäin selkeästi,
mutta kustannusten nousu on merkittävä. Erityisvelvoitteiden osalta kustannukset
kasvavat 5,67 % TA 2020 68,02 euroa/asukas TA 2021 71,88 euroa/asukas.
Erityisvelvoitteisiin sisältyvät summat tulisi mahdollisuuksien mukaan kohdistaa
suoraan toimintaan, koska tällöin kyseiset kustannukset sisältyisivät suoritteiden
hintoihin ja jakaantuisivat kunnille oikeudenmukaisesti palveluiden käytön mukaan
sekä mahdollistaisi vertailun eri sairaanhoitopiirien välillä. Tästä johtuen NordDrg-
hinnoittelu ei ole täydellinen vaan siitä puuttuu erityisvelvoitteisiin kohdistetut
kustannukset.
Sairaanhoitopiirin investoinnit esityksen ovat mukaan vuosina 2021–2023 yhteensä
186,9 milj. euroa. Näistä suurimmat ovat Satasairaala 78,5 m€ ja psykiatrian sairaala
51,5 m€. Investoinneilla keskitetään toimintoja Tiilimäelle ja pyritään
tuottavuushyötyihin. Investointiohjelmaa voi pitää suurena. Investoinnit rahoitetaan
poistoilla, leasingilla ja lainoituksella. Johtuen suurista investoinneista rahoituskulut
kasvavat selvästi. Sairaanhoitopiirin poistot olivat vuoden 2019 tilinpäätöksessä 9,3 m
€ ja 2025 ne tulevat olemaan jo 13,0 m€. Tämä näkyy myös Porin kaupungin
maksuosuuksien voimakkaana kasvuna investointeihin liittyen. Investointiohjelman
vaikutukset talouteen ovat niin suuria, että uhkaavat syödä Satasairaalan
suunnitteleman tuottavuusohjelman hyödyn kokonaan. Porin kaupunki on odottanut
saavansa hyötyä tuottavuusohjelmasta, mutta se hyöty uhkaa nyt kadota
lisäinvestointien kasvavaan poistokuormaan ja muihin kasvaviin kiinteistökuluihin.
Porin perusturva haluaa tuoda esille, että lastensuojeluyksiköissä hoidetaan liian
paljon psykiatrisesti sairaita lapsia. Tähän haasteeseen tulee vastata yhteistyöllä,
muodostamalla sijaishuollon ja psykiatrian yhdistelmäyksiköitä. Samalla todetaan, että
Satakunnasta puuttuu sekä lasten- ja nuorten että aikuisten osalta päihde- ja
mielenterveysongelmaisten kuntoutumisyksikkö. Lasten ja nuorten osalta
Satakunnasta puuttuu vaativan sijaishuollon yksikkö, jossa voidaan hoitaa mm.
päihdeongelmaisia lapsia. Satakunnan yksikön tulisi sijaita lähellä erityistason
palveluita jolloin konsultointi ja vaativan tason palvelut pystyttäisiin toteuttamaan
moniammatillisesti. Yksikkö olisi verrattavissa erityisen huolenpidon hoitoon joiden
järjestämistä esitetään jatkossa keskitettävän valtion lastensuojeluyksiköihin,
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yksityisiin koulukoteihin sekä kunnan ja maakunnan omistamiin
lastensuojelulaitoksiin. (Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän
loppuraportti, STM 2020:28 ). Aikuisten osalta päihde- ja mielenterveysongelmaisten
kuntoutumisyksikkö voisi toimia lähellä erikoissairaanhoidon eli Satasairaalan
Tiilimäen kampukselle rakentuvan uuden psykiatrisen sairaalan yhteydessä. Tällaista
yksikköä pitää alkaa suunnittelemaan mahdollisimman pian.
Ehdotus
Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Porin perusturvalautakunta esittää Porin kaupunginhallitukselle ja Satakunnan
sairaanhoitopiirille:
1. Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuskehitys tulee olla alle valtakunnallisen
kustannus kehityksen ja kustannuskehityksen vertailussa tulee ottaa huomioon
myös isojen kaupunkien vertailu.
2. Satakunnan sairaanhoitopiirin ostot muilta sairaanhoitopiireiltä on 50 milj. Tulee
olla selkeä suunnitelma miten tätä summaa voidaan pienentää ja lisäksi
suunnitelma oman toiminnan sopeuttamista, jotta ei ole kaksinkertaista
resursointia.
3. Satakunnan sairaanhoitopiirin alijäämä pitää pystyä kattamaan toimintaa
tehostamalla, eikä laskuttamalla kuntia.
4. Hinnasto on laadittava vastaamaan talousarviota sekä hyväksyttävä talousarvion
yhteydessä sekä edellisen vuoden toteuman mukainen todellinen hinnasto
verrattuna alkuperäiseen hinnastoon pitäisi tuoda kunnille tiedoksi.
5. Hinnaston korotuksia ei tehdä kesken vuoden missään olosuhteissa.
6. Erityisvelvoitteisiin sisältyvät summat tulisi mahdollisuuksien mukaan kohdistaa
suoraan toimintaan, koska tällöin kyseiset kustannukset sisältyisivät suoritteiden
hintoihin ja jakaantuisivat kunnille oikeudenmukaisesti palveluiden käytön
mukaan sekä mahdollistaisi vertailun eri sairaanhoitopiirien välillä. Erityisesti
mm. sähköisen reseptin ja potilaskertomuksen käyttömaksut sekä
kuntoutusohjauksen kulut tulee sisällyttää suoritteiden hintoihin.
6. Liikelaitoksen (SataDiag) kustannukset on poistettava erityisvelvoitteista.
7. Investointiohjelmalle tulee asettaa selkeämmät taloudelliset tavoitteet.
Toimenpiteet taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee suunnitella
pitkällä aikavälillä ja niiden vuosittaiset vaikutukset tulee esittää selkeästi osana
yhtenä kokonaisuutena Sairaanhoitopiirin omaan talouteen että
jäsenkuntalaskutukseen.
8. Käyttösuunnitelma vaiheeseen tulee sisällyttää selkeä yhteenveto kunnille
Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman toimenpiteistä
talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023 sekä huomioiden
toiminnan kehittämisessä ja kustannusten hillitsemisessä Porin perusturvan
tuottavuusohjelma.
9. Sairaanhoitopiiri alkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan peruspalvelujen kanssa
yhteistyössä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämistä lasten- ja nuorten
sekä aikuisten kohdalla.
10. Porin perusturvalautakunta edellyttää edellä mainittujen kohtien
huomioonottamista Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarvion laadinnassa.
Sairaanhoitopiirin tulee esittää jäsenkunnille uusi korjattu talousarvioehdotus,
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jossa on otettu huomioon jäsenkuntien lausunnoissaan esiin nostamat asiat ja
suhtauduttu vakavammin kuntatalouden erittäin huonoon tilanteeseen.
Päätös
Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 28.09.2020, § 515
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Lausuntopyyntö 1.9.2020, Sat shp
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Yhtymähallitus 31.8.2020 138 §
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 138 § Liite nro 9 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023
Verkkojulkisuus rajoitettu
Perusturvalautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 24.9.2020.
Asian esittely ja käsittely tulee ilmi historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Satakunnan sairaanhoitopiirille edellä mainitun
lausunnon.
Kokouskäsittely
Oili Heino (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Arja
Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, valtuuston puheenjohtaja), Petri
Huru (yhteisöjäävi, SataDiag, johtokunnan jäsen ja Satu Hatanpää (yhteisöjäävi,
SataDiag, johtokunnan varajäsen) poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan käsittelyn ajan toimi Raisa Ranta.
Petri Hurun sijaan saapui Ismo Läntinen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esteellisyys
Arja Laulainen, Petri Huru, Satu Hatanpää, Oili Heino
Tiedoksi
Satakunnan sairaanhoitopiiri
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Kunnallisvalitus
§504
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus ja valitusperuste
Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta.
Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa
valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa
kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan
hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Valituskirjelmän sisältö
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-
oikeudelle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
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alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden
kirjaamoon, osoitteeseen:
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Muutoksenhakukielto
§498, §499, §500, §503, §505, §506, §507, §508, §509, §510, §511, §512, §513, §514,
§515
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§501, §502
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

