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§ 62
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 63
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Grönmark ja Matti Hatanpää (varalla Jukka
Heinonen).
Pöytäkirja tarkastetaan 26.06.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Grönmark ja Matti Hatanpää (varalla Jukka
Heinonen).
Pöytäkirja tarkastetaan 26.06.2020.
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Kaupunginhallitus, § 182,30.03.2020
Kaupunginhallitus, § 274,11.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 64,18.05.2020
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, § 64, 24.06.2020
§ 64
Hallintosäännön muuttaminen
PRIDno-2019-2581
Kaupunginhallitus, 30.03.2020, § 182
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kilkku
lauri.kilkku@pori.fi
toimialajohtaja, konsernihallinto
Liitteet

1 Henkilöstöorganisaatio § 16 uusi konsernihallinto 24032020
Johtopäätöksenä johtamisjärjestelmän arvioinnista Porin kaupungin konsernihallintoa
ehdotetaan uudistettavan siten, että kaupunginjohtajan suoraan alaisuuteen
organisoidaan toiminnot, joiden avulla kaupunkia johdetaan. Lisäksi
konsernihallinnon elinvoiman edistämisen tehtävät ja nykyinen ympäristö- ja
lupapalvelutoimiala yhdistetään omaksi toimialaksi.
Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on selkeyttää Porin kaupungin
johtamisjärjestelmää ja samalla mahdollistaa elinvoiman edistämisen aiempaa
paremmat tulokset. Lisäksi uudistuksen tuloksena kaupungin markkinointitoiminnot
keskitetään muodostettavalle elinvoima- ja ympäristötoimialalle.
Valmistelun vaiheistus
Ensimmäisessä vaiheessa uudistus valmistellaan yleisemmällä tasolla siten, että
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi valmistellaan ne muutokset, jotka edellyttävät
hallintosäännön muuttamista. Keskeisin tässä vaiheessa valmisteltava asia on
kaupunkiorganisaation rakenne yksikköjakoon asti. Tavoitteena on, että
hallintosäännön muutokset ovat kaupunginvaltuuston käsiteltävänä 27.4.2020
pidettävässä kokouksessa.
Toisessa vaiheessa valmistellaan uudet toimintasäännöt, jotka tulevat
kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksyttäviksi.
Molemmat vaiheet valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön
kanssa. Kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa sovittiin 26.3.2020, että
ensimmäisessä vaiheessa yhteistoimintaneuvotteluun osallistuvat työntekijöitä
edustavat pääluottamusmiehet.
Pohjaehdotus
Ehdotus uudeksi organisaatiorakenteeksi on liitteenä.
Konsernipalveluihin kuuluvat jatkossa seuraavat yksiköt ja toiminnot:
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Talous- ja hallintoyksikkö,
HR-yksikkö (henkilöstöasiat),
Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö (ml riskienhallinta),
Viestintä- ja osallisuusyksikkö sekä
Strateginen suunnittelu, kaupunginlakimies, yhteyspäällikkö, elinkeinopäällikkö
ja virastomestari.
Konsernipalveluiden osalta valmistelusta vastaa kaupunginjohtaja Aino-Maija
Luukkonen.
Konsernihallinnon elinvoiman edistäminen ja ympäristö- ja lupatoimiala yhdistyvät
uudistuksessa yhdeksi toimialaksi. Uuden elinvoima- ja ympäristötoimialan
alaisuuteen kuuluvat tulevaisuudessa ympäristö- ja lupatoimiala sekä
konsernihallinnon toiminnoista elinkeinopalvelut, kaupunkisuunnittelu, työllisyyden
hoito, tietohallinto, kaupungin markkinointitoiminnot, Visit Porin toiminnot ja
SuomiAreena. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan yksikkörakennetta ei ehdoteta
muutettavaksi.
Toimialan yhdistävänä teemana on olosuhteiden luominen yrityselämälle ympäristön
kannalta kestävällä tavalla. Toimialan tarkempi toiminta-ajatus valmistellaan
uudistuksen toisessa vaiheessa.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan kokonaisuuden valmistelusta vastaa toimialajohtaja
Lauri Kilkku.
Yhtenä organisaatiouudistuksen tavoitteena on koota kaupungin
markkinointitoiminnot yhteisen johdon alle. Tämä tarkoittaa, että Visit Porin
henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan Porin kaupungin palvelukseen. Kaupungin
viestintä jakaantuu kahteen osaan, joista toinen puoli vastaa konsernipalveluissa
kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja toinen puoli siirtyy tekemään
kaupungin markkinointia uuteen markkinointiyksikköön yhdessä Visit Porin kanssa.
Visit Pori jää kuitenkin uudistuksen jälkeen vielä toistaiseksi olemassa olevaksi yhtiöksi.
Tämän kokonaisuuden valmistelusta vastaa Visit Porin toimitusjohtaja Anna Kyhä-
Mantere.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevan valmistelusuunnitelman.
Lisäksi kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun kaupunginhallituksen sekä
ympäristö- ja lupalautakunnan toimivaltajaosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus kävi evästyskeskustelun kaupunginhallituksen sekä
ympäristö- ja lupalautakunnan toimivaltajaosta.
Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdan § 196.
Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 15.11-15.20.
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Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 274
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kilkku, Leena Tuominen
lauri.kilkku@pori.fi, leena.tuominen@pori.fi
toimialajohtaja, konsernihallinto, kaupunginlakimies
Liitteet

1 Henkilöstöorganisaatio § 16 uusi konsernihallinto 24032020
2 Konsernipalvelut-esikuntayksikkö uusi konsernihallinto 23042020
3 Hallintosääntö, voimaan 1.10.2019
4 29.4.2020 Neuvottelupöytäkirja Konsernihallinnon organisaation uudistaminen
yhteistoimintamenettely ja neuvottelutulos oikaisuvaatimus
5 Konsernihallinnon organisaatiouudistusta koskeva työnantajan neuvotteluesitys
Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.Tamora Oy:n
raportti arvioinnista ja ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi saapuivat
kaupunginhallituksen asettamalle ohjausryhmälle 25.10.2019. Kaupunginhallitus
käsitteli asiaa kokouksessaan 25.11.2019 ja antoi konsernihallinnon toimialajohtajalle
toimeksiannon valmistella uuden elinvoimatoimialan tehtävät ja organisaation sekä
tarvittavat sääntömuutokset, kaupunginlakimiehelle toimeksiannon valmistella
konsernipalvelut -nimisen kaupunginjohtajan alaisen esikuntayksikön tehtävät ja
organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset sekä henkilöstöpäällikölle
toimeksiannon valmistella muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen
työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistamisen.
Toimialajohtaja Lauri Kilkku on valmistellut organisaatiouudistusta toimeksiantonsa
perusteella. Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtaja valittiin joulukuussa
2019 toisiin tehtäviin ja irtisanoutui toimialajohtajan virasta 1.6.2020 lukien.
Kaupunginhallitus hyväksyi 30.3.2020 organisaatiouudistusta koskevan
valmistelusuunnitelman, jonka mukaan kaupunginjohtaja suoraan alaisuuteen
organisoidaan toiminnot, joiden avulla kaupunkia johdetaan, sekä konsernihallinnon
elinvoiman edistämisen tehtävät ja tähänastinen ympäristö- ja lupapalveluiden
toimiala yhdistetään yhdeksi toimialaksi, johon keskitetään myös kaupungin
markkinointitoiminnot. Hyväksytyn valmistelusuunnitelman mukaan valmistelu on
kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan
kaupunginvaltuustolle muutokset, jotka edellyttävät hallintosäännön muuttamista.
Toisessa vaiheessa valmistellaan uudet toimintasäännöt, jotka tulevat
kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksyttäviksi. Molemmat vaiheet valmistellaan
yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Yksityiskohtaisemmat ehdotukset organisaatio-
ja yksikkörakenteeksi valmistelusuunnitelmassa ovat luettavissa historiatiedoista.
Kaupunginhallitus kävi myös evästyskeskustelun kaupunginhallituksen ja lautakunnan
välisestä toimivaltajaosta.
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Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020, että konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku
hoitaa oman tehtävänsä ohella myös ympäristö ja lupapalveluiden toimialan
toimialajohtajan tehtävät ajalla 1.5.2020 - 31.12.2020.
Tässä vaiheessa tarvittavat hallintosäännön muutokset on valmisteltu
kaupunginhallituksen 30.3.2020 hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Keskeisin asia on
kaupunkiorganisaation rakenne yksikköjakoon asti. Ensimmäistä vaihetta koskevat
yhteistoimintaneuvottelut on käyty ja niitä koskeva neuvottelupöytäkirja 29.4.2020 on
esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Porin kaupungin
hallintosääntöön tehtäisiin seuraavat muutokset:
Hallintosäännön 10 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Elinvoima- ja ympäristölautakunnassa on 13 jäsentä".
Hallintosäännön 16 §:n henkilöstöorganisaatiota kuvaava kaavio muutetaan
esityslistan liitteen "henkilöstöorganisaatio" mukaiseksi.
Hallintosäännön 17 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii
elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja".
Hallintosääntöön lisätään uusi 18a §:
"Kaupunginhallituksen ja suoraan kaupunginjohtajan alaisena on toimialoja ohjaavana
esikuntayksikkönä konsernipalvelut, johon kuuluvat seuraavat yksiköt ja toiminnot:
- talous- ja hallintoyksikkö
- HR-yksikkö
- omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö
- viestintä- ja osallisuusyksikkö
- kaupunginlakimies, elinkeinopäällikkö, yhteyspäällikkö ja virastomestari".
Hallintosäännön 19 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Elinvoima- ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa, osittain myös
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena, toimialajohtaja".
Hallintosäännön 19 §:n 4 mom poistetaan.
Hallintosäännön 20 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Elinvoima- ja ympäristötoimiala jakautuu kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu-, ICT-,
matkailu ja markkinointi-, rakennusvalvonta-, ympäristö- ja terveysvalvonta-,
eläinlääkintä-, sekä suunnittelu- ja kehittämisyksiköihin".
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Hallintosäännön 20 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Perusturvatoimiala jakautuu sosiaali- ja perhepalveluiden, terveys- ja
sairaalapalveluiden ja vanhuspalveluiden palvelualueisiin sekä sisäiset palvelut
vastuualueeseen".
Hallintosäännön 21 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Yksiköiden päälliköt vastaavat yksiköiden toiminnasta sekä johtavat ja kehittavat
yksikön toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa
ja konsernipalveluiden ohjauksessa".
Hallintosäännön 23 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Pelastuslaitoksen henkilöstöorganisaatiosta muilta osin määrätään
kaupunginhallituksen hyväksymässä toimintasäännössä".
Hallintosäännön 30 §:ssä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan
elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi otsikossa sekä 1 mom ja 4 mom alussa.
Hallintosäännön 30 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa
kuuluvissa asioissa lukuunottamatta asioita, jotka kuuluvat hallintosäännön 27 §:n
nojalla kaupunginhallituksen toimivaltaan".
Hallintosäännön 30 §:n 5 mom kohta 9 muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"9. päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan tarkoittamista
suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL 171 §:n perusteella".
Hallintosäännön 45 § 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
" Kaupunginhallitus tai toimintasäännössä määrätty valitsee konsernipalvelut -
esikuntayksikön viranhaltijat".
Hallintosäännön 51 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä
sivutoimiluvan vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää
1. kaupunginjohtajan, toimialajohtajan, perusturvajohtajan, pelastusjohtajan ja
liikelaitoksen johtajan osalta kaupunginhallitus;
2. konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijoiden osalta kaupunginjohtaja; ja
3. muiden viranhaltijoiden osalta toimialajohtaja, perusturvajohtaja, pelastusjohtaja,
liikelaitoksen johtaja tai toimintasäännössä määrätty".
Hallintosäännön 52 § 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginjohtaja päättää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain nojalla
terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä toimialajohtajalta ja konsernipalvelut -
esikuntayksikön viranhaltijoilta sekä toimialajohtajan ja konsernipalvelut -
esikuntayksikön viranhaltijoiden määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin
ja tutkimuksiin".
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Hallintosäännön 53 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus päättää toimialajohtajan ja konsernipalvelut -esikunnan
viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä".
Hallintosäännön 53 §:n 3 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginjohtaja voi ennen kaupunginhallituksen kokousta päättää toimialajohtajan
ja konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta
pidättämisestä".
Hallintosäännön 80 §:n päätösvaltaa käsittelevässä taulukossa henkilöstöpäällikkö -
nimike muutetaan henkilöstöjohtaja -nimikkeeksi.
Hallintosäännön 153 § 1 mom ja 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja
sitoumuksen allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa
konsernipalvelut -esikuntayksikön yksiköiden päällikkö tai kaupunginlakimies, jollei
kaupunginhallitus ole päättänyt toisin.
Valtuuston ja kaupunginhallituksen toimituskirjan tai kirjelmän allekirjoittaa
kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa konsernipalvelut -esikuntayksikön
yksiköiden päällikkö tai kaupunginlakimies".
Hallintosäännön 158 §:n 2 mom kohdassa A ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan nimi muutetaan elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi.
Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.9.2020 alkaen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Äänestykset
JAA = pohjaehdotus, menee valtuustolle, EI = palautetaan
Jaa
Arja Laulainen
Satu Hatanpää
Esa Wahlman
Sinikka Alenius
Juha Kantola
Erno Välimäki
Mari Kaunistola
Ei
Tommi Salokangas
Anne Liinamaa
Petri Huru
Raisa Ranta
JAA = pohjaehdotus, EI = toimialan nimeksi ympäristö- ja elinvoima
Jaa
Sinikka Alenius
Satu Hatanpää
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Arja Laulainen
Esa Wahlman
Mari Kaunistola
Juha Kantola
Erno Välimäki
Ei
Raisa Ranta
Tommi Salokangas
Petri Huru
Anne Liinamaa
Päätös
Kaupunginhallitus päätti äänin 7- 4 hyväksyä päätösehdotuksen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 18.05.2020, § 64
Liitteet

1 Henkilöstöorganisaatio § 16 uusi konsernihallinto 24032020
2 Konsernipalvelut-esikuntayksikkö uusi konsernihallinto 23042020
3 Hallintosääntö, voimaan 1.10.2019
4 29.4.2020 Neuvottelupöytäkirja Konsernihallinnon organisaation uudistaminen
yhteistoimintamenettely ja neuvottelutulos oikaisuvaatimus
5 Konsernihallinnon organisaatiouudistusta koskeva työnantajan neuvotteluesitys
Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.Tamora Oy:n
raportti arvioinnista ja ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi saapuivat
kaupunginhallituksen asettamalle ohjausryhmälle 25.10.2019. Kaupunginhallitus
käsitteli asiaa kokouksessaan 25.11.2019 ja antoi konsernihallinnon toimialajohtajalle
toimeksiannon valmistella uuden elinvoimatoimialan tehtävät ja organisaation sekä
tarvittavat sääntömuutokset, kaupunginlakimiehelle toimeksiannon valmistella
konsernipalvelut -nimisen kaupunginjohtajan alaisen esikuntayksikön tehtävät ja
organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset sekä henkilöstöpäällikölle
toimeksiannon valmistella muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen
työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistamisen.
Toimialajohtaja Lauri Kilkku on valmistellut organisaatiouudistusta toimeksiantonsa
perusteella. Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtaja valittiin joulukuussa
2019 toisiin tehtäviin ja irtisanoutui toimialajohtajan virasta 1.6.2020 lukien.
Kaupunginhallitus hyväksyi 30.3.2020 organisaatiouudistusta koskevan
valmistelusuunnitelman, jonka mukaan kaupunginjohtaja suoraan alaisuuteen
organisoidaan toiminnot, joiden avulla kaupunkia johdetaan, sekä konsernihallinnon
elinvoiman edistämisen tehtävät ja tähänastinen ympäristö- ja lupapalveluiden
toimiala yhdistetään yhdeksi toimialaksi, johon keskitetään myös kaupungin
markkinointitoiminnot. Hyväksytyn valmistelusuunnitelman mukaan valmistelu on
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kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan
kaupunginvaltuustolle muutokset, jotka edellyttävät hallintosäännön muuttamista.
Toisessa vaiheessa valmistellaan uudet toimintasäännöt, jotka tulevat
kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksyttäviksi. Molemmat vaiheet valmistellaan
yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Yksityiskohtaisemmat ehdotukset organisaatio-
ja yksikkörakenteeksi valmistelusuunnitelmassa ovat luettavissa historiatiedoista.
Kaupunginhallitus kävi myös evästyskeskustelun kaupunginhallituksen ja lautakunnan
välisestä toimivaltajaosta.
Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020, että konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku
hoitaa oman tehtävänsä ohella myös ympäristö ja lupapalveluiden toimialan
toimialajohtajan tehtävät ajalla 1.5.2020 - 31.12.2020.
Tässä vaiheessa tarvittavat hallintosäännön muutokset on valmisteltu
kaupunginhallituksen 30.3.2020 hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Keskeisin asia on
kaupunkiorganisaation rakenne yksikköjakoon asti. Ensimmäistä vaihetta koskevat
yhteistoimintaneuvottelut on käyty ja niitä koskeva neuvottelupöytäkirja 29.4.2020 on
esityslistan liitteenä.
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 11.5.2020. Asian aikaisempi käsittely
ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää tehdä Porin kaupungin hallintosääntöön seuraavat
muutokset:
Hallintosäännön 10 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Elinvoima- ja ympäristölautakunnassa on 13 jäsentä".
Hallintosäännön 16 §:n henkilöstöorganisaatiota kuvaava kaavio muutetaan
esityslistan liitteen "henkilöstöorganisaatio" mukaiseksi.
Hallintosäännön 17 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii
elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja".
Hallintosääntöön lisätään uusi 18a §:
"Kaupunginhallituksen ja suoraan kaupunginjohtajan alaisena on toimialoja ohjaavana
esikuntayksikkönä konsernipalvelut, johon kuuluvat seuraavat yksiköt ja toiminnot:
- talous- ja hallintoyksikkö
- HR-yksikkö
- omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö
- viestintä- ja osallisuusyksikkö
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- kaupunginlakimies, elinkeinopäällikkö, yhteyspäällikkö ja virastomestari".
Hallintosäännön 19 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Elinvoima- ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa, osittain myös
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena, toimialajohtaja".
Hallintosäännön 19 §:n 4 mom poistetaan.
Hallintosäännön 20 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Elinvoima- ja ympäristötoimiala jakautuu kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu-, ICT-,
matkailu ja markkinointi-, rakennusvalvonta-, ympäristö- ja terveysvalvonta-,
eläinlääkintä-, sekä suunnittelu- ja kehittämisyksiköihin".
Hallintosäännön 20 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Perusturvatoimiala jakautuu sosiaali- ja perhepalveluiden, terveys- ja
sairaalapalveluiden ja vanhuspalveluiden palvelualueisiin sekä sisäiset palvelut
vastuualueeseen".
Hallintosäännön 21 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Yksiköiden päälliköt vastaavat yksiköiden toiminnasta sekä johtavat ja kehittavat
yksikön toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa
ja konsernipalveluiden ohjauksessa".
Hallintosäännön 23 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Pelastuslaitoksen henkilöstöorganisaatiosta muilta osin määrätään
kaupunginhallituksen hyväksymässä toimintasäännössä".
Hallintosäännön 30 §:ssä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan
elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi otsikossa sekä 1 mom ja 4 mom alussa.
Hallintosäännön 30 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa
kuuluvissa asioissa lukuunottamatta asioita, jotka kuuluvat hallintosäännön 27 §:n
nojalla kaupunginhallituksen toimivaltaan".
Hallintosäännön 30 §:n 5 mom kohta 9 muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"9. päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan tarkoittamista
suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL 171 §:n perusteella".
Hallintosäännön 45 § 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
" Kaupunginhallitus tai toimintasäännössä määrätty valitsee konsernipalvelut -
esikuntayksikön viranhaltijat".
Hallintosäännön 51 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä
sivutoimiluvan vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää
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1. kaupunginjohtajan, toimialajohtajan, perusturvajohtajan, pelastusjohtajan ja
liikelaitoksen johtajan osalta kaupunginhallitus;
2. konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijoiden osalta kaupunginjohtaja; ja
3. muiden viranhaltijoiden osalta toimialajohtaja, perusturvajohtaja, pelastusjohtaja,
liikelaitoksen johtaja tai toimintasäännössä määrätty".
Hallintosäännön 52 § 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginjohtaja päättää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain nojalla
terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä toimialajohtajalta ja konsernipalvelut -
esikuntayksikön viranhaltijoilta sekä toimialajohtajan ja konsernipalvelut -
esikuntayksikön viranhaltijoiden määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin
ja tutkimuksiin".
Hallintosäännön 53 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus päättää toimialajohtajan ja konsernipalvelut -esikunnan
viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä".
Hallintosäännön 53 §:n 3 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginjohtaja voi ennen kaupunginhallituksen kokousta päättää toimialajohtajan
ja konsernipalvelut -esikuntayksikön viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta
pidättämisestä".
Hallintosäännön 80 §:n päätösvaltaa käsittelevässä taulukossa henkilöstöpäällikkö -
nimike muutetaan henkilöstöjohtaja -nimikkeeksi.
Hallintosäännön 153 § 1 mom ja 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja
sitoumuksen allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa
konsernipalvelut -esikuntayksikön yksiköiden päällikkö tai kaupunginlakimies, jollei
kaupunginhallitus ole päättänyt toisin.
Valtuuston ja kaupunginhallituksen toimituskirjan tai kirjelmän allekirjoittaa
kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa ja varmentaa konsernipalvelut -esikuntayksikön
yksiköiden päällikkö tai kaupunginlakimies".
Hallintosäännön 158 §:n 2 mom kohdassa A ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan nimi muutetaan elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi.
Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.9.2020 alkaen.
Äänestykset
Asian palauttaminen JAA = Jatketaan asian käsittelyä, EI = Palautetaan asia uudelleen
valmisteluun
Jaa
Jarno Joensuu
Mikael Ropo
Arja Laulainen
Anttivesa Knuuttila
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Tommi Raunela
Jyrki Levonen
Milka Tommila
Johanna Rantanen
Aila Korkeaoja
Mirva Heino
Tiina Puska
Tapio Huhtanen
Erno Välimäki
Petri Lahtinen
Juha Kantola
Tuomas Koivisto
Esa Wahlman
Sinikka Alenius
Bia Kaski
Heikki Santavuo
Pirjo Mäki
Ari Nordström
Aila Haikkonen
Sonja Myllykoski
Juha Vasama
Hanna Hildén
Jaana Laitinen-Pesola
Juha Joutsenlahti
Rauli Taimi
Satu Hatanpää
Martti Lundén
Veera Forsbacka
Henna Kyhä
Petri Reponen
Mari Kaunistola
Jari Pajukoski
Krista Kiuru
Ei
Sanna Grönmark
Raisa Ranta
Minna Haavisto
Marianne Ostamo
Laura Pullinen
Tommi Salokangas
Petri Huru
Oili Heino
Irma Roininen
Markku Tanttinen
Arto Nurmi
Ari Jalonen
Antero Kivelä
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Ismo Läntinen
Anssi Salmi
Simo Korpela
Sini Solala
Mika Aho
Jaakko Jäntti
Rami Virtanen
Laura Huhtasaari
Anne Liinamaa
Konsernipalveluiden ala JAA = Pohjaehdotus, EI = Raisa Rannan esitys,että
päätösehdotus muotoillaan uudelleen niin, että jatkossa ICT on osa konsernipalveluita.
Jaa
Jyrki Levonen
Juha Kantola
Arja Laulainen
Tapio Huhtanen
Aila Haikkonen
Anttivesa Knuuttila
Pirjo Mäki
Heikki Santavuo
Jarno Joensuu
Martti Lundén
Esa Wahlman
Mirva Heino
Sinikka Alenius
Sonja Myllykoski
Rauli Taimi
Aila Korkeaoja
Jaana Laitinen-Pesola
Esa Anttila
Juha Joutsenlahti
Satu Hatanpää
Tuomas Koivisto
Ari Nordström
Petri Reponen
Tiina Puska
Tommi Raunela
Hanna Hildén
Mikael Ropo
Veera Forsbacka
Juha Vasama
Henna Kyhä
Petri Lahtinen
Mari Kaunistola
Krista Kiuru
Ei
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Sanna Grönmark
Arto Nurmi
Mika Aho
Oili Heino
Irma Roininen
Milka Tommila
Raisa Ranta
Anssi Salmi
Antero Kivelä
Anne Liinamaa
Jaakko Jäntti
Laura Huhtasaari
Minna Haavisto
Jari Pajukoski
Ismo Läntinen
Laura Pullinen
Marianne Ostamo
Markku Tanttinen
Petri Huru
Sini Solala
Erno Välimäki
Ari Jalonen
Simo Korpela
Tommi Salokangas
Rami Virtanen
Tyhjä
Bia Kaski
Äänestys: Uuden toimialan nimi JAA = Pohjaehdotus, EI = Hallintosäännön 17 §:n 2
momentista alkaen toimialan nimi muutetaan kuulumaan seuraavasti: ympäristö- ja
elinvoimatoimiala.
Jaa
Anttivesa Knuuttila
Tiina Puska
Mikael Ropo
Jyrki Levonen
Mirva Heino
Arja Laulainen
Tommi Raunela
Esa Anttila
Martti Lundén
Aila Korkeaoja
Sonja Myllykoski
Ari Nordström
Jari Pajukoski
Tuomas Koivisto
Hanna Hildén
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Juha Joutsenlahti
Juha Vasama
Bia Kaski
Pirjo Mäki
Aila Haikkonen
Esa Wahlman
Henna Kyhä
Jarno Joensuu
Petri Lahtinen
Heikki Santavuo
Rauli Taimi
Juha Kantola
Petri Reponen
Erno Välimäki
Satu Hatanpää
Tapio Huhtanen
Jaana Laitinen-Pesola
Veera Forsbacka
Sinikka Alenius
Mari Kaunistola
Krista Kiuru
Ei
Anssi Salmi
Marianne Ostamo
Sanna Grönmark
Tommi Salokangas
Oili Heino
Petri Huru
Antero Kivelä
Minna Haavisto
Mika Aho
Sini Solala
Laura Huhtasaari
Irma Roininen
Raisa Ranta
Laura Pullinen
Milka Tommila
Simo Korpela
Ari Jalonen
Arto Nurmi
Jaakko Jäntti
Ismo Läntinen
Anne Liinamaa
Rami Virtanen
Markku Tanttinen
JAA = Pohjaehdotus, EI = 10 §:n 4 momentista alkaen lautakunnan nimi muutetaan
kuulumaan seuraavasti: ympäristö- ja elinvoimalautakunta.
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Jaa
Tommi Raunela
Jyrki Levonen
Jarno Joensuu
Esa Anttila
Anttivesa Knuuttila
Arja Laulainen
Tapio Huhtanen
Juha Kantola
Ari Nordström
Juha Joutsenlahti
Aila Haikkonen
Tuomas Koivisto
Bia Kaski
Aila Korkeaoja
Martti Lundén
Sonja Myllykoski
Petri Lahtinen
Petri Reponen
Jari Pajukoski
Tiina Puska
Hanna Hildén
Mirva Heino
Ari Jalonen
Pirjo Mäki
Esa Wahlman
Markku Tanttinen
Heikki Santavuo
Sinikka Alenius
Erno Välimäki
Jaana Laitinen-Pesola
Rauli Taimi
Juha Vasama
Satu Hatanpää
Henna Kyhä
Mikael Ropo
Veera Forsbacka
Mari Kaunistola
Krista Kiuru
Ei
Arto Nurmi
Sanna Grönmark
Tommi Salokangas
Irma Roininen
Anssi Salmi
Milka Tommila
Raisa Ranta
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Ismo Läntinen
Laura Pullinen
Rami Virtanen
Minna Haavisto
Laura Huhtasaari
Anne Liinamaa
Jaakko Jäntti
Marianne Ostamo
Sini Solala
Antero Kivelä
Simo Korpela
Mika Aho
Petri Huru
Tyhjä
Oili Heino
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten
täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi Sanna Grönmarkin esittämän seuraavan
toivomusponnen: Uuden laajennetun toimialan toimialajohtajan paikka tulee laittaa
avoimeen hakuun.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 24.06.2020, § 64
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Kilkku
lauri.kilkku@pori.fi
toimialajohtaja, konsernihallinto
Liitteet

1 Hallintosaanto_voimaan_1.10.2019
2 Henkilöstöorganisaatio § 16 uusi konsernihallinto 24032020
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.5.2020 §64 Pori-sopimuksen mukainen
organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arviointi /
Hallintosäännön muuttaminen. Keskeisimmät muutokset Porin kaupungin
hallintosääntöön, jotka koskevat ympäristö- ja lupapalveluiden lautakuntaa ja
toimialaa ovat:
Hallintosäännön 10 §:n 4 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Elinvoima- ja
ympäristölautakunnassa on 13 jäsentä".
Hallintosäännön 16 §:n henkilöstöorganisaatiota kuvaava kaavio muutetaan
esityslistan liitteen "henkilöstöorganisaatio" mukaiseksi.
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Hallintosäännön 17 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan
seuraavasti: "Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai
esteellinen toimii elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja".
Hallintosäännön 19 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Elinvoima- ja
ympäristölautakunnan toimialaa johtaa, osittain myös kaupunginhallituksen ja
kaupunginjohtajan alaisena, toimialajohtaja".
Hallintosäännön 19 §:n 4 mom poistetaan.
Hallintosäännön 20 §:n 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Elinvoima- ja
ympäristötoimiala jakautuu kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu-, ICT-, matkailu ja
markkinointi-, rakennusvalvonta-, ympäristö- ja terveysvalvonta-, eläinlääkintä-, sekä
suunnittelu- ja kehittämisyksiköihin".
Hallintosäännön 21 § 1 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Yksiköiden päälliköt
vastaavat yksiköiden toiminnasta sekä johtavat ja kehittavat yksikön toimintaa
kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa ja
konsernipalveluiden ohjauksessa".
Hallintosäännön 30 §:ssä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan
elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi otsikossa sekä 1 mom ja 4 mom alussa.
Hallintosäännön 30 §:n 2 mom muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Lautakunta
edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa
lukuunottamatta asioita, jotka kuuluvat hallintosäännön 27 §:n nojalla
kaupunginhallituksen toimivaltaan".
Hallintosäännön 30 §:n 5 mom kohta 9 muutetaan kuulumaan
seuraavasti: "9. päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan
tarkoittamista suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL 171 §:n perusteella".
Hallintosäännön 158 §:n 2 mom kohdassa A ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan nimi muutetaan elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi.
Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.9.2020 alkaen.
Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasääntö tullaan
käsittelemään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 65
Kokouspäivät syksyllä 2020
PRIDno-2019-5557
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Suominen
heidi.suominen@pori.fi
Sovitaan lautaukunnan syksyn 2020 kokousaikataulu.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää lautakunnan syyskauden 2020
kokousaikataulun.
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokous pidetään elokuussa:
ke 26.8. klo 16:30
1.9.2020 voimaan tulevan hallintosäännön mukaan ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan nimi muutetaan elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi. Elinvoima- ja
ympäristölautakunnan kokoukset pidetään kunkin kuukauden viimeisenä
keskiviikkona, jolloin kokouspäivät syyskaudella 2020 ovat seuraavat:
ke 30.9. klo 16:30
ke 28.10. klo 16.30
ke 25.11. klo 16.30
ke 16.12. klo 16.30
Lisäksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää pitää lautakunnan jäsenille
tiedotus- ja keskustelutilaisuuden elinvoima- ja ympäristölautakunnan toiminnasta ja
organisaatiomuutoksesta elo-syyskuussa.
Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan. Ympäristö- ja
lupapalveluiden elokuun lautakunnan kokouksen alkamisajankohtaa muutetaan siten,
että ennen 26.8.2020 lautakunnan kokousta pidetään seminaari elinvoima- ja
ympäristölautakunnan toiminnasta ja organisaatiomuutoksesta. Tilaisuuteen
kutsutaan myös varajäsenet. Lisäksi elinvoima- ja ympäristölautakunnan syyskuun
kokous pidetään viikkoa aiemmin kuin päätösehdotuksessa oli esitetty.
Päätös
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti lautakunnan syyskauden 2020
kokousaikataulun.
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokous pidetään elokuussa:
ke 26.8. klo 18:00
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1.9.2020 voimaan tulevan hallintosäännön mukaan ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan nimi muutetaan elinvoima- ja ympäristölautakunnaksi. Elinvoima- ja
ympäristölautakunnan kokoukset pidetään syyskaudella 2020 seuraavasti:
ke 23.9. klo 16.30
ke 28.10. klo 16.30
ke 25.11. klo 16.30
ke 16.12. klo 16.30
Lisäksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti, että lautakunnan jäsenille ja
varajäsenille pidetään seminaari elinvoima- ja ympäristölautakunnan toiminnasta ja
organisaatiomuutoksesta ke 26.8. klo 16:00.
Tiedoksi
Toimialan yksiköt, konsernihallinnon hallintoyksikkö, kirjaamo
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Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, § 30,29.04.2020
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, § 50,27.05.2020
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, § 66, 24.06.2020
§ 66
Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan talous- ja henkilöstöraportti tammi-toukokuu 2020
PRIDno-2020-1861
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 29.04.2020, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala, palvelulupausten ja poikkihallinnollisten
ohjelmien toteutusselvitys tammi-maaliskuu 202
2 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala, talous- ja henkilöstöraportti maaliskuu 2020
Neljännesvuosittain raportoidaan toimialan talouden toteutuman ohella
palvelulupausten ja poikkihallinnollisten ohjelmien toteutumisesta.
Toimialan toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet alkuvuoden osalta
talousarviota pienempinä. Talousarvioon merkityistä toimintatuotoista on
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 21,1 % (21,2 % v. 2019) ja
toimintamenoista 22,4 % (23,3 % v. 2019).
Circwaste-hankkeelle viime vuonna tulleesta maksatuksesta 167 422 euroa kohdistuu
kuluvan ja ensi vuoden kustannuksiin, joten summa siirrettiin kirjanpidossa tämän
vuoden tuotoksi. Jos poikkeukselliseksi tuloeräksi katsottava hanketuki eliminoidaan
tuotoista, ovat toimialan tuotot olleet 18 % talousarviosta ja ne ovat laskeneet viime
vuoden vastaavasta ajanjaksosta 20 % (0,2 M€). Tämä johtuu rakennusvalvonnan
maksutuottojen pienentymisestä 37 % (0,24 M€) verrattuna viime vuoden
alkuun. Tällöin tuottoja lisäsi paperilupien tehostettu käsittely sähköiseen
lupajärjestelmään siirtymisen vuoksi. Lupien laskutus ei ole alkuvuoden osalta ajan
tasalla. Lisäksi kahden merkittävän rakennusluvan lupamaksun suuruuden määrittely
on kesken, joten niitä ei ole voitu vielä siirtää laskutukseen. Näiden ongelmien
ratkaisemisen myötä odotetaan rakennusvalvonnan tuottojen korjaantuvan
talousarvion tasalle.
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikössä ovat alkuvuoden tuotot olleet 73 % (0,1 M€)
suuremmat johtuen edellisvuoteen verrattuna lisääntyneestä palvelumyynnistä, ja
terveysvalvonnan valtakunnallisen tietojärjestelmän edellisvuotta paremmasta
toiminnasta, minkä vuoksi tehdyt tarkastukset on voitu laskuttaa ajallaan.
Toimintamenoja on vähentänyt hieman henkilöstökustannusten pienentyminen 4
% viime vuodesta. Palveluiden ostot ovat puolestaan kasvaneet 3 %.
Toimintakatteesta on käytetty 23,4 % eli 1,4 M€. Koronaviruspandemialla ei nähdä
suurta vaikutusta toimialan talouteen. Rakentamisen mahdollisella
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hiljentymisellä ja tarkastusten vähentymisellä on vähäinen vaikutus toimialan
tuottoihin. Toimintakulujen ei odoteta tämän vuoksi nousevan. Tämän hetken
ennusteen mukaan talousarvio tullaan alittamaan 0,2 M eurolla. Joukkoliikenteen
menot tänä vuonna ovat tämän hetken arvion mukaan 170 000 € pienemmät kuin
talousarviossa, arvioitua pienempien liikennöinti-, asiantuntijapalvelu- ja
henkilöstökulujen vuoksi. Joukkoliikenteen järjestämistapaselvityksen tulokset ja niistä
johdettavat toimenpiteet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta vuoden mittaan.
Toimialan palvelulupausten toteutumisesta on selvitys liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi toimialan talouden
toteutuman.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 27.05.2020, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala, talous- ja henkilöstöraportti huhtikuu 2020
Toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet alkuvuoden osalta talousarviota
pienempinä. Talousarviossa odotetuista toimintatuotoista on ensimmäisen
vuosikolmanneksen aikana toteutunut 25,8 % (28,8 % v. 2019) ja toimintamenoista
30,0 % (31,6 % v. 2019).
Tuottojen kertymä on edelleen jäljessä talousarvioon nähden johtuen
rakennusvalvonnan lupien laskutuksesta, joka ei ole alkuvuoden osalta ajan tasalla
henkilöstöresurssien vajauksen vuoksi. Ympäristö- ja terveysvalvontayksikössä
on alkuvuoden korkea tuottojen kertymä tasoittunut. Eläinlääkintäyksikön tuotot
kertyvät tasaisesti. Suunnittelu- ja kehittämisyksikön tuotot painottuvat tyypillisesti
loppuvuoteen, kun joukkoliikenteen valtionapu tuloutuu. Hankkeiden maksatukset
tapahtuvat epäsäännöllisesti, mikä tuo haastetta talouden seurantaan.
Henkilöstökulut ovat olleet 3,8 % viime vuoden alkua pienemmät huolimatta
ympäristö- ja terveysvalvonnan henkilöstökulujen kasvamisesta 5,1 %:lla. Kasvu johtuu
lisääntyneestä sijaistarpeesta.
Palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ovat vähentyneet hieman
viime vuoteen verrattuna. Muut toimintakulut ovat vastaavasti kasvaneet.
Toimintakatteesta on käytetty 33,2 % eli 2,0 M€. Toimialan talouden ennustetaan
alittavan talousarvion 0,1 M eurolla.
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Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä talous- ja henkilöstöraportin
tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 24.06.2020, § 66
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala, talous- ja henkilöstöraportti toukokuu 2020
Kuluvalle vuodelle arvioiduista toimintatuotoista on saatu kerättyä vajaa kolmannes
(30,2 %). Tilanne kohenee, kun toimialan osuus alkuvuoden ekomaksutuotoista (0,13 M
€) siirretään kesäkuussa tekniseltä toimialalta. Tuotot ovat kuitenkin
kokonaisuudessaan vähentyneet 15 % viime vuodesta (0,25 M€).
Toimintakulut ovat pienentyneet 5 % viime vuodesta (0,2 M€). Henkilöstökulut ovat
edelleen 3,8 % pienemmät. Eniten säästöä on syntynyt palvelujen ostoissa, jotka ovat
vähentyneet viime vuodesta 7,6 % (0,15 M€). Projektien ostot ovat vähentyneet
neljäsosaan ja joukkoliikenteen ostot 4,8 %. Joukkoliikenteen osalta vähennys selittyy
lähinnä seutulipusta luopumisesta johtuvasta kuntasubvention poistumisesta.
Circwaste-hankkeessa puolestaan on jo saatu toteutettua valtaosa suunnitelluista
toimenpiteistä, mikä vähentää ostopalveluiden tarvetta. Rakennusvalvonnassa on
samanaikaisesti kasvaneet Lupapisteen ohjelmalisenssimaksut, minkä lisäksi
budjetoimattomia kustannuksia on syntynyt kaupunkimittauksen muuttoon liittyvistä
arkiston siirtokustannuksista.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vähentyneet kolmanneksella ja muut
toimintakulut ovat vähentyneet 14,5 %.
Kaupunginhallitus päätti 11.5.2020 § 280 ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosaan 1M euron
määrärahalisäyksen ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle käytettäväksi Porin
Linjat Oy:n lyhyen ajan taloudellisen aseman parantamiseksi ja toiminnan
turvaamiseksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi määrärahalisäyksen 18.5.2020 § 65.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi toimialan talous- ja henkilöstöraportin sekä
kaupunginvaltuuston 18.5.2020 tekemän päätöksen määrärahalisäyksestä.
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 67
Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi, ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala 2020
PRIDno-2020-3687
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Salainen, Luottotappioehdotelma huhtikuu 2020. Salassa pidettävä JulkL § 24 mom.
1 kohta 2.3.
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Kaupungin voimassaolevan laskutus- ja perintäohjeen mukaan epävarmat saatavat on
kirjattava luottotappioksi. Alle 1.500 euron saatavien tileistä poistoista päättää
saatavasta vastaavan toimialan tai liikelaitoksen johtaja. Yli 1.500 euron saatavien
tileistä poistoista päättää lautakunta. Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston
kautta edelleen, vaikka saatavat poistetaan kirjanpidosta.
Oheisen liitteen mukaiset ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan
myyntilaskujen saatavat ajalta 1.10.2018-31.3.2019 tulee kirjata luottotappioiksi.
Luottotappioitavien saatavien summa on 9.309,36 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää poistaa liitteen mukaiset 9.309,36
euron saatavat kirjanpidosta luottotappioina.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
Sarastia Oy/Pirjo Juhola
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§ 68
Ympäristötarkastajan viran perustaminen
PRIDno-2020-3371
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on
lautakunnan 28.8.2019 § 80 päätöksellä hyväksymän määräaikaisen sopimuksen
perusteella hoitanut Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijatehtäviä
1.10.2019 alkaen. Tehtävää on ympäristö- ja terveysvalvontayksikössä hoitanut
määräaikainen työntekijä, jolle on lisäksi osoitettu yksikön muita valmistelevia
viranhaltijatehtäviä, sekä tarvittaessa nimetty viranhaltija. Harjavallan kaupungin ja
ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan edustajat ovat neuvotelleet Harjavallan
kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävien siirtämisestä ympäristö- ja
terveysvalvontayksikön hoidettavaksi 1.9.2020 alkaen toistaiseksi. Sopimus sisältää 0,5
htv viikkotuntimäärän.
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on kokouksessaan 27.5.2020 § 51 päättänyt
hyväksyä esitetyn toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen sillä edellytyksellä, että
kaupunginhallitus hyväksyy asiaan liittyvän palvelussuhteen
vakinaistamisen. Harjavallan kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimusluonnoksen
kokouksessaan 25.5.2020 § 96.
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö hoitaa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten
perusteella Eurajoen kunnan, Pomarkun kunnan ja Ulvilan
kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijatehtäviä. Tehtävät ovat
viranomaistoimintaa, jota hoitavan henkilön tulee olla virkasuhteessa. Tehtävien
hoitoon on osoitettu 1,7 htv kahden ympäristö- ja terveysvalvontayksikön viranhaltijan
viikkotuntimäärästä. Koska kyseessä ovat toistaiseksi voimassa olevat sopimukset
viranhaltijatehtävien hoidosta, ei tehtävien hoito määräaikaisilla työsuhteilla ole
mahdollista. Sopimusten mukaisten viranhaltijatehtävien hoitamiseksi tulee
ympäristö- ja terveysvalvontayksiköllä olla tarvittava viranhaltijaresurssi. Sopimusten
mukainen tulo viranhaltijatehtävien hoidosta Porin kaupungille on vuonna 2020 noin
170 000 euroa. Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävien
hoitoon soveltuvan ympäristötarkastajan viran palkkakustannus sivukuluineen on
vuosittain noin 50 000 euroa, joka on varattuna ympäristö- ja terveysvalvontayksikön
vuoden 2020 talousarvioon.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
päätettäväksi, että ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja
terveysvalvontayksikköön perustetaan 1.9.2020 alkaen ympäristötarkastajan virka.
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Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai
vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Viran tehtäväkuvaus sisältää
ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävät, ja viranhaltija toimii sopimuksenmukaisena
viranhaltijana Harjavallan kaupungissa.
Viran täyttöluvasta päättää kaupunginhallitus. Tehtäväkohtaisesta palkasta päättää
henkilöstöjohtaja toimialajohtajaa kuultuaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 69
Täyttölupapyyntö, ympäristöinsinöörin viransijaisuus
PRIDno-2020-3732
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtaja on päätöksellään 6.3.2020 §
8 myöntänyt palkattoman virkavapaan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön
ympäristöinsinöörille ajalle 1.9.2020-31.8.2021.
Ympäristöinsinöörin tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulainsäädännön mukaiset
lupa- ja valvontatehtävät kuten ympäristölupien käsittely ja valvonta sekä jätelain
valvonta. Ympäristöinsinööri vastaa ympäristövaikutuksiltaan merkittävien
toimintojen ja valtiolta siirretyn toimivallan perusteella käsiteltävien lupa-asioiden
käsittelystä. Lisäksi ympäristöinsinöörille on toimintasäännöllä siirretty viranomaiselle
kuuluvaa toimivaltaa ympäristönsuojelulain ja ulkoilulain mukaisissa asioissa.
Elinvoimapalveluiden sujuvuuden varmistamiseksi ja sähköistä asiointia koskevan
palvelulupauksen toteuttamiseksi tulee myönnetyn virkavapaan ajalle ottaa
viransijainen.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Lautakunta päättää lähettää ympäristöinsinöörin viransijaisuuden täyttölupapyynnön
ajalle 1.9.2020-31.8.2021 kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 70
Terveystarkastajan viran 53115008 täyttäminen
PRIDno-2020-2828
Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Jokiainen
riikka.jokiainen@pori.fi
yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Liitteet

1 Hakijayhteenveto
Ei vielä julkinen, JulkL 24.1 § 32 kohta
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta käsitteli ympäristö- ja
terveysvalvontayksikön terveystarkastajan irtisanoutumista 29.4.2020 § 32. Viran
täyttämiseen on saatu lupa. Vakituista virkaa koskeva hakuilmoitus julkaistiin
KuntaRekry-palvelussa ja työvoimahallinnon verkkosivuilla 29.4.-20.5.2020:
"Työtehtäviin kuuluvat Porin seudun ympäristöterveydenhuollon alueella (Pori,
Harjavalta, Nakkila, Ulvila, Eurajoki) terveysvalvonnan lupa- ja valvontatehtävät
(tarkastukset, todistukset, ilmoitus - ja lupakäsittelyt) sekä lausunnot, raportit ja
tilastoinnit.
Tehtäväkuva koostuu pääasiassa elintarvike- ja tupakkalain mukaisista tehtävistä.
Tehtävien hoito edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää suomen kielen
kirjallista ja suullista taitoa. Eduksi katsotaan työkokemus kunnallisesta
terveydensuojelun viranhaltijatyöstä sekä hyvä englannin kielen taito.
Odotamme hakijalta yhteistyökykyä, aloitteellisuutta ja halua kehittyä työtehtävissään.
Lisäksi hakijalla tulee olla ajokortti.
Virkaan valittavalta edellytetään terveydensuojelulain (763/1994) 7§ tai/ja
elintarvikelain (23/2006) 35§ mukainen soveltuva tutkinto".
Virkaa haki yhteensä 23 hakijaa. Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö ja
elintarvikevalvontaa suorittava terveystarkastaja haastattelivat viisi hakijaa.
Edellytetyn koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen haastatteluiden perusteella
ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö esittää virkaan valittavaksi
1.9.2020 alkaen Mia Lindmanin ja hänen kieltäytymisensä varalle Juhani Perä-Takalan.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hakemusasiakirjoista ilmenevän
koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen haastattelujen perusteella valita
1.9.2020 alkaen terveystarkastajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Mia
Lindmanin ja hänen kieltäytymisensä varalle Juhani Perä-Takalan.
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Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja
kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ennen viran vastaanottamista.
Virantoimituksessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hakijat, HR-yksikkö/rekrytointi rekry@pori.fi, Sarastia Oy
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§ 71
Tarkastusinsinöörin viran täyttäminen
PRIDno-2020-3716
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Tauru
sirpa.tauru@pori.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Hakijayhteenveto
Ei vielä julkinen, JulkL 24.1 § 32 kohta
"Tarkastusinsinöörin tehtävänä on asiakkaiden ohjaus eteenpäin ja neuvonta koskien
rakennusvalvontaa sekä ympäristö- ja terveysvalvontaa toimialan asiakaspalvelussa
Porinassa. Rakennusvalvonnan tarkastustiimissä vastaa osaltaan rakentamisen
työmaaohjaukseen kuuluvista tehtävistä, rakennustyömailla tehtävistä katselmuksista,
aloituskokouksista, vastaavan työnjohtajan, rakenne- ja rakennusaikaisten
muutossuunnitelmien käsittelystä ym. Vastaa omalta osaltaan
rakennusvalvontayksikön laatujärjestelmän toteutumisesta. Porin
rakennusvalvonnassa asioidaan sähköisissä järjestelmissä.
Kelpoisuusvaatimuksena tarkastusinsinöörin virkaan on ammattikorkeakoulussa
suoritettu rakennusinsinöörin (AMK) tai sitä aiempi teknillisessä opistossa suoritettu
vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus, tai teknillisessä koulussa suoritettu
rakennusteknikon tutkinto ja pitkään kokemukseen perustuva hyvä perehtyneisyys
alalla."
Rakennusvalvontayksikön kiinteistörekisterinhoitajan viran nimike on muutettu
tarkastusinsinööriksi PRIDno-202-307 6.2.2020 ja viran täyttämiseen on saatu lupa
16.4.2020 . Vakituista virkaa koskeva hakuilmoitus julkaistiin KuntaRekryssä, MOL:ssa,
Monsterissa ja Internet sivuilla 25.5.- 8.6.2020:
Virkaa haki yhteensä viisitoista hakijaa, joista toimialajohtaja ja rakennustarkastaja
ovat haastatelleet kolme. Edellytetyn koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen
haastatteluiden perusteella virkaan esitetään valittavaksi 1.8.2020 alkaen Jukka
Ojanen ja hänen kieltäytymisensä varalle Veli-Matti Finnilä.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hakemusasiakirjoista ilmenevän
koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen haastattelujen perusteella valita
1.8.2020 alkaen tarkastusinsinöörin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Jukka
Ojasen ja ja hänen kieltäytymisensä varalle Veli-Matti Finnilän.
Valitun on toimitettava vaaditut kelpoisuuden osoittavat todistukset ja hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottoa. Tehtävässä
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Virkaan valittu ja varahenkilö, HR-yksikkö/rekrytointi rekry@pori.fi
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Kaupunginvaltuusto, § 39,24.02.2020
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, § 72, 24.06.2020
§ 72
Ilmastohätätilan julistaminen Porin kaupunkiin, lausunto valtuustoaloitteesta
PRIDno-2020-1022
Kaupunginvaltuusto, 24.02.2020, § 39
Valtuutettu Sanna Grönmark (VIHR) ensimmäisenä allekirjoittajana jätti
puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamisesta Porin kaupunkiin
Liki 1400 kaupunkia, valtiota ja muuta hallintoyksikköä ympäri maailmaa on jullistanut
ilmastohätätilan. Julistuksen tehneillä alueilla asuu arviolta yli 800 miljoonaa ihmistä.
Kannanottojen sisällöt ja muodot vaihtelevat paikasta toiseen, mutta perusviesti on
sama: ilmastokriisi on polttava uhka ja toimilla on kova kiire.
Valtioista julistuksen ovat tehneet mm. Iso-Britannia, Ranska, Itävalta, Kanada,
Argentiina ja Bangladesh. Euroopan parlamentti hyväksyi vastaavan kannanoton koko
Euroopan unionille viime marraskuussa. Eurooppalaisista pääkaupungeista päätöksen
ovat tehneet mm. Bryssel, Amsterdam, Lontoo, Pariisi, Rooma, Madrid, Varsova ja
Budapest. Muista suurista kaupungeista samalle kannalle ovat päätyneet esimerkiksi
New York, Los Angeles, Montreal, Vancouver ja Sydney. Tampereella jätettiin juuri
aloite ilmastohätätilan julistamisesta.
Hätätilajulistukset voivat auttaa lisäämään tietoisuutta ilmastokriisin vakavuudesta ja
kiireeellisyydestä. Ne voivat myös vauhdittaa kriisin edellyttämiä mittavia ja ripeitä
toimia päästöjen vähentämiseksi.
Julistuksesta päätetään hallintotason päättävässä elimessä. Kuntien tapauksessa se
tarkoittaa yleensä valtuustoa tai hallitusta. Julistuksen sisällölle, muodolle ja tyylille ei
ole yhtä oikeaa mallia, ja ne vaihtelevatkin maailmalla paljon. Käytännössä ytimessä
on viesti, että ilmastokriisiä pidetään niin vakavana ja kiireellisenä ongelmana, että on
perusteltua julistaa ilmastohätätila. On tärkeää viestiä julistuksesta ja sen
merkityksestä aktiivisesti kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille. Näin toisaalta
varmistetaan viestin välittyminen, toisaalta vältetään väärinkäsityksiä ja keskustelun
kärjistymistä aiheettomasti.
Julistus on nimensä mukaisesti symbolinen teko, joka ei välttämättä johda välittömiin
toimiin. Se kuitenkin kiinnittää huomiota ilmastokriisin vakavuuteen ja herättää
keskustelua siitä. Parhaassa tapauksessa julistus tukee käytännön toimia kohti
päästöneutraaliutta.
Julistus ei muuta kansalaisten tai viranomaisten oikeuksia ja velvollisuuksia. Suomessa
perusoikeuksien rajoituksista perustuslain 23 pykälässä kuvatuissa poikkeusoloissa
päättävät valmiuslain perusteella valtioneuvosto ja tasavallan presidentti yhdessä.
Ilmastohätätilaa ei voi eikä tule käyttää kenenkään oikeuksien rajoittamiseen.
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Laajalti tietoja julistuksista ja niihin liittyvästä kampanjoinnista maailmalla kokoaa
verkkosivusto https://climateemergencydeclaration.org. Aihetta on suomeksi
pohdiskeltu mm. Sitran blogissa: https://www.sitra.fi/blogit/pitaisiko-suomen-julistaa-
ilmastohatatila.
Esitämme, että Porin kaupunki julistaa ilmastohätätilan."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 24.06.2020, § 72
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välimaa
heli.valimaa@pori.fi
ympäristösuunnittelija
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.
Tärkeimpiä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmaston
lämpenemisen rajaamiseksi 1,5 asteeseen ovat nykyistä nopeammat toimet
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, suunnitelmat fossiilisista polttoaineista
luopumisesta, kiertotalouden vauhdittaminen sekä luonnon monimuotoisuuden
suojelu ja kehitysmaiden ilmastotoimien tukeminen. Pori on lähtenyt viime vuosina
mukaan moneen hankkeeseen ja verkostoon, joissa tavoitteena on
ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen.
Käynnissä olevia ilmastonmuutoksen hillintään ja päästöjen vähentämiseen
liittyviä hankkeita
Kohti hiilineutraalia kuntaa/HINKU –hanke (Porin kaupunginvaltuuston päätös
23.5.2016)
Hankkeen tavoitteena on kasvihuonekaasujen 80 prosentin päästövähennys vuoteen
2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Päästöjä on sitouduttu vähentämään erityisesti
parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Omien
toimintojen lisäksi kaupunki voi vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa
maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin Porin alueella. Hankkeessa
tehdään myös yhteistyötä elinkeinoelämän ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on
päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi
kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien
kautta.
CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta –hanke (osatoteuttajana lisäksi elinkeinoyhtiö
Prizztech Oy)
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Vuonna 2016 alkanut hanke keskittyy kiertotalouden käytännön toimenpiteiden
edistämiseen ja jätteiden vähentämiseen. Osahankkeilla viedään eteenpäin Porin
seudulla resurssitehokasta rakentamista ja asumista pilottikohteissa (muun muassa
Pohjois-Porin monitoimitalo), tuetaan resurssiviisaita julkisia vihreitä hankintoja ja
kehitetään Peittoon kierrätyspuistoa. Asukkaille tarjotaan kestävään elämäntapaan
liittyviä tapahtumia ja luentoja. Porin aluetta palvelemaan perustetaan kiertotalouteen
perehtynyt osaamis-, asiantuntija- ja neuvontaverkosto.
CIRCWASTE-hanke on tukenut kaupungin hankintapalveluja resurssiviisaisiin julkisiin
hankintoihin vuodesta 2017 lähtien. Paraikaa hankintapalveluille luodaan
resurssiviisautta edistävää hankintatyökalua, jotta kiertotalouden periaatteet saadaan
entistä paremmin mukaan julkisiin hankintoihin. Vastuullisten kehitysmaahankintojen
edistämiseen kaupunki on sitoutunut jo vuonna 2008 hakiessaan Reilun kaupan
kaupungin arvonimeä. Esimerkiksi Reilu kauppa -sertifioitua kahvia ja teetä
tarjotessaan, kaupunki tukee kehittyvien maiden ilmasto- ja luontotoimia.
CIRCWASTE-hankkeessa on myös luotu opettajille ja varhaiskasvattajille sähköinen
oppimisympäristö Ympäristöpolkuun (www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku) lasten ja
nuorten ilmastonmuutokseen, resurssiviisauteen ja kestävään elämäntapaan liittyvien
kysymysten käsittelyä helpottamaan. Lasten ja nuorten ilmastohädästä/-ahdistuksesta
on ollut jonkin verran signaaleja näkyvissä Porissa. Koulumaailman ulkopuolelle huoli
ja hämmennys on ilmennyt muun muassa syksyn 2019 Pallon puolesta –näyttelyssä ja
marssilla, helmikuun 2020 alussa järjestetyn koululaisten kyselytunnin kysymyksissä
sekä koulujen sanomalehtiviikon kirjoituksissa Satakunnan Kansassa.
ILSA – Ilmastoviisas Satakunta –hanke
Hankkeessa aktivoidaan Satakunnan alueella toimintaa ja toimenpiteitä, jotka
vähentävät päästöjä. Toiminta keskittyy päästökaupan ulkopuolisten
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen erityisesti kunnissa, kuntalaisten
keskuudessa, asunto-osakeyhtiöissä, yrityskentässä ja kiinteistöjen ylläpidossa,
yhteistyössä alueen oppilaitosten, energiayhtiöiden, yritysten ja muiden toimijoiden
kanssa. Hankkeen toiminta keskittyy ilmasto-ohjelmien ja Hinku-toiminnan
aktivoimiseen ja käytännön toteutukseen muun muassa
energiatehokkuussopimuksen toteutuksen kautta. Hanke tarjoaa myös puolueetonta
ilmastoneuvontaa esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille ja pk-yrityksille.
Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa –hanke
Ympäristöministeriön koordinoima, loppuvuodesta 2019 alkanut hanke tukee
kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja antaa konkreettista tukea
tiedolla johtamiseen, viestintään ja kestävän kehityksen sisällyttämiseen osaksi Porin
kaupunkistrategiaa.
Climate Leadership Coalition -verkosto
Verkostossa on mukana yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja kaupunkeja, jotka
pyrkivät olemaan oman alansa johtajien joukossa ilmastotavoitteiden suhteen.
Verkosto pyrkii saamaan aikaan myönteisiä ilmastovaikutuksia sekä edistämään siihen
liittyvää liiketoimintaa.
Covenant of Mayors for Climate and Energy –verkosto
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Verkosto on Euroopan komission ilmasto- ja energiasitoumus paikallistason
toimijoille. Sitoumuksen tarkoituksena on korostaa kaupunkien mahdollisuuksia
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, sillä kaupungit tuottavat 80 % kaikista
Euroopan kasvihuonepäästöistä. Kaupungit laativat Kestävän energiankäytön
toimenpideohjelman (Sustainable Energy Action Plan, SEAP), jossa esitetään keinot
päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi sekä päästöinventaario kaupungin
lähtötilanteesta. Toimenpideohjelmassa on määritelty muun muassa kunkin
toimenpiteen toteutuksen aikataulu, vastuutaho, vaikutus hiilidioksidipäästöihin sekä
toimenpiteen arvioidut toteutuskustannukset ja resurssitarve.
Toteutettuja konkreettisia ilmastotoimia
Uusiutuvan dieselin käyttö Porin Linjojen busseissa
Katuvalojen vaihtamisia LED-valoihin
Kiinteistöihin aurinkosähköjärjestelmiä; viimeisimpänä on valmistunut Porin
Veden Lukkarisannan varavesilaitoksen aurinkopaneelihanke
Peittoon kierrätyspuiston infran kehittäminen. Mahdollistaa teollisuuden ja
rakentamisen sivutuotteiden laajamittaisen varastoinnin ja käsittelyn ja siten
voi sekä vähentää sivuvirtojen päätymistä kaatopaikoille että neitseellisten
materiaalien käyttötarvetta
Porin Palveluliikelaitoksen toimenpiteet ruokahävikin vähentämiseksi sivistyksen
ja perusturvan toimialoilla. Ylijäämäruokaa on hyödynnetty tehokkaasti ruoka-
apujakelun avulla.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Lautakunta antaa valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:
Ilmastohätätilan julistuksesta päätetään hallintotason päättävässä elimessä - kuntien
tapauksessa valtuustossa tai hallituksessa. Julistuksen sisältö, muoto ja tyyli ovat
vapaita. Valtuustoaloitteessa todetaan, että ilmastohätätilan ”julistus on nimensä
mukaisesti symbolinen teko, joka ei välttämättä johda välittömiin toimiin. Se kuitenkin
kiinnittää huomiota ilmastokriisin vakavuuteen ja herättää keskustelua siitä.
Parhaassa tapauksessa julistus tukee käytännön toimia kohti päästöneutraaliutta”.
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kaupungin
luottamushenkilöt, nykyinen toimialaorganisaatio ja liikelaitokset sekä syksyllä 2020
aloittava uusi kaupunkiorganisaatio kokonaisuudessaan sitoutuvat vahvasti ja
näkyvästi käytännön ilmastotekoihin. Ilmastonmuutoksen hillinnän
/hillitsemättömyyden vaikutukset koskettavat koko kaupunkiorganisaatiota ja kaikkia
kaupunkilaisia, niin kaupungin työtekijöitä, luottamushenkilöitä, asukkaita ja yrittäjiä
kuin vapaa-ajan asukkaita.
Tällä hetkellä kaupunki toteuttaa monia hankkeita ja on mukana useissa verkostoissa,
joissa tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen.
llmastotoimien edistämiseltä puuttuu kuitenkin kokonaisvaltainen suunnitelmallisuus.
Tulosten ja vaikutusten arviointi helpottuu, kun toimenpiteiden hyväksyntä,
etenemisen seuranta, ennakointi ja uusien toimenpiteiden edistäminen tapahtuvat
koordinoidusti.
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Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta peräänkuuluttaa ilmastotyöhön
suunnitelmallisuuden lisäksi vahvaa, uskottavaa ja näkyvää sitoutumista. Työn tulee
olla kaikkia toimialoja läpileikkaavaa ja sekä tavoitteiltaan että toimenpiteiltään
kunnianhimoista. Ilmastohätätilan julistamisen sijaan lautakunta esittää, että
ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen sisällytetään jatkossa
kaupunkistrategiaan koko kaupunkia sitovaksi toimintatavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus

Porin kaupunki
Ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunta

Pöytäkirja

5/2020

42 (58)

24.06.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 73
Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle purkuhakemuksen johdosta,
Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiö
PRIDno-2020-2491
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karjanoja
matti.karjanoja@pori.fi
yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö
Liitteet

1 Salainen, 27.04.2020 Korkeimman hallinto-oikeuden, lausuntopyyntö
Salassa pidettävä, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
2 Selitys purkuhakemuksen johdosta 25.5.2020
Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiö on toimittanut korkeimmalle hallinto-
oikeudelle 3.4.2020 päivätyn purkuhakemuksen, liite, jossa vaaditaan kahden
lupapäätöksen purkamista;
1. Porin kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 20.9.2019 koskien
suunnittelutarveratkaisua 609-430-17-15-M603 Porin kaupunkikylä (PRIDnro-
2019-3681)
2. Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan
rakennuslupapäätös 5.11.2019 nro LP-609-2019-01117
Porin kaupunginhallitus on antanut erillisen lausunnon asiasta
suunnittelutarveratkaisun osalta.
Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on antanut
purkuhakemuksesta selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräaikaan
mennessä, liite.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Annettu selitys merkitään tiedoksi ja lautakunta hyväksyy suoritetut toimenpiteet.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 74
Avohakkuuttomasta kuntametsien hoidosta, valtuustoaloite
PRIDno-2019-685
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Salonen
seppo.salonen@pori.fi
yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Liitteet

1 Valtuustoaloite avohakkuista pidättymiseksi
Vihreiden valtuustoryhmän aloitteessa (Pori 2320/2018) esitetään, että Pori luopuu
avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista ja siirtyy metsien
jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. Aloitteessa esitetään myös, että Pori määrittelee
metsänhoidon päätavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä
monipuolisten virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille. Aloitteen mukaan vastuullinen
kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden virkistyä lähimetsissä, kantaa vastuuta
luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ja vesistöjensä tilasta sekä toimii
ilmastovastuullisesti.
Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.
Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää aloitteesta teknisen toimialan infrayksikön
sekä ympäristö- ja lupapalveluiden lausunnot. Tekninen lautakunta on antanut
lausunnon kokouksessaan 12.5.2020 (§ 99).
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta lausuu aloitteesta seuraavaa:
Porin kaupungin omistamat talousmetsät ja taajamametsät ovat Teknisen toimialan
infran kunnossapidon vastuulla. Kaupungin saa metsien myyntituloja vuosittain noin
0,6 – 0,8 miljoonaa euroa.
Metsien käytöllä voidaan taloudellisten tuottojen lisäksi edistää
virkistyskäyttömahdollisuuksien ja luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä.
Ajankohtaisia tavoitteita metsien hoidossa ovat hiilivarastojen lisääminen ja
ilmastopäästöjä kompensointi hiilinielujen avulla. Näihin päämääriin on Pori Hinku-
kuntana sitoutunut, ja päämääränä on olla hiilineutraali kunta vuonna 2030.
Harjoitettavalla metsätaloudella on merkitystä myös vesistöpäästöjä vähentävänä ja
ravinnekierrätystä tukevana toimintana.
Avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista luopuminen ja
siirtyminen jatkuvan kasvatuksen menetelmään Porin kaupungin metsätaloudessa on
hyvä ja kannatettava aloite. Pysyvien muutosten aikaansaaminen edellyttää monien
tavoitteiden yhteensovittamista ja se vaatii sellaisen strategiatason ohjelman
laatimista, jossa määritellään yleiset periaatteet metsien hoidolle ja käytölle, sekä
pitkän aikavälin tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 75
Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden hoito- ja käyttösuunnitelmien edistäminen,
valtuustoaloite
PRIDno-2019-641
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Salonen
seppo.salonen@pori.fi
yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Vihreiden valtuustoryhmän aloitteessa (PRIDno-2019-641) esitetään seuraavaa:
”Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin
kaupungin vetämänä käynnistetään hanke Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston
kesken olevien virallisten hoito-ja käyttösuunnitelmien loppuun viemiseksi
yhteistyössä luonnonsuojeluviranomaisten kanssa ja muita alueiden käyttäjäryhmiä
(asukkaat, mökkiläiset, luontoharrastajat, melojat, kalastajat ja metsästäjät)
osallistaen. Hanke toteuttaisi loppuun Kokemäenjoki LIFE -hankkeessa kesken jääneet
ja toteuttamatta jääneet suunnitelmat ja ottaisi kantaa kaikkiin ongelmakohtiin mm.
miten suiston väyläruoppauksiin suhtaudutaan ja suojelua sekä vesialueiden
monikäyttöä jatkossa edistetään.
Kokemäenjoen suistossa on jatkuvasti käynnissä dynaaminen prosessi, joka muuttaa
suistaa lopuksi vesijätön kautta maaksi. Ihminen on nopeuttanut tätä prosessia
ruoppaamalla pääuomaa, joka on johtanut siihen, että suiston yläpää kuivuu
luontaista nopeammin ja sedimentaatio etenee nopeammin ulospäin. Aktiivista
suistoa on nykyään pääuoman eteläpuoli ja Teemuluodon lintutornin tasalta ulospäin.
Alueelle tehtiin 1980-luvulla virtaamaan nähden poikittaisia ruoppauksia ja läjityksiä,
jotka estivät veden luontaista liikettä ja nopeuttivat umpeenkasvua. Uomat ovat
käytännössä ojia ja kuivattavat laajaa aluetta ympärillään. Suistossa on myös todettu
vanhaa saastetta, joka johtaa ruoppauksen kannalta ongelmiin. Suistossa ei voi palata
menneisyyteen.”
Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan, ympäristö- ja
lupapalveluiden lautakunnan sekä kaupunkisuunnittelun lausunnot.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta lausuu aloitteesta seuraavaa:
Natura 2000 -alueiden tarkoituksena on suojella luonto- ja lintudirektiivissä lueteltujen
lajien ja luontotyyppien ydinalueita. Suojelutoimenpiteiden toteuttaminen kuuluu
valtion toimivaltaisten viranomaisten tehtäviin, kuten myös Natura 2000 -alueiden
hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinta. Euroopan komissio on kehottanut
jäsenvaltioita laatimaan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat
yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Natura 2000 -alueiden hoito- ja
käyttösuunnitelmia ei kuitenkaan ole pakko laatia.
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Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (aiemmin Lounais-Suomen ympäristökeskus)
Kokemäenjoki-LIFE 2006-2012 hankkeen yhtenä tavoitteena oli laatia hoito- ja
käyttösuunnitelmat kaikille hankkeen kohteille. Preiviikinlahden (FI0200080 ja
FI0200151) ja Kokemäenjoen suiston Natura 2000 -alueiden (FI02000079) osalta työ jäi
kesken. Hoito- ja käyttösuunnitelmien lausuntoversiot tulivat nähtäville 1.10. ja
20.10.2012, ja lausuntojen antamisen jälkeen niihin ei ole palattu.
Aloitteessa todetaan, että erityisesti Kokemäenjoen suistossa on ratkaisemattomia
ristiriitoja luonnonsuojelun, tulvasuojelun ja virkistyskäytön osalta. Porin kaupunki ei
kuitenkaan voi ottaa vetovastuuta hoito- ja käyttösuunnitelmien valmistelussa, sillä
niiden laadinta kuuluu verkostosta vastaavien viranomaisten tehtäviin. Lisäksi
alueiden luontotieto ei kaikilta osin ole enää ajantasaista, ja päivitystarpeen arviointi
kuuluu vastuuviranomaisille. Kaupunki voi esittää Varsinais-Suomen ELY-keskukselle,
että Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston Natura 2000 -alueiden hoito- ja
käyttösuunnitelmat tehdään valmiiksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 76
Oikaisuvaatimus, Osoitenumerointi, Tuulikyläntie 100-104
PRIDno-2020-2919
Valmistelija / lisätiedot:
Teemu Salonen
teemu.salonen@pori.fi
apulaiskaupungingeodeetti
Liitteet

1 Tuulikyläntie 100-104 kartta, julkaisuun
2 Oikaisuvaatimus__Tuulikylantie
3 Ote -Osoitenumerointi Tuulikyläntie 100-104
Tuulikyläntie 100-104 alueella havaittiin rakennushankkeen yhteydessä tarve päivittää
osoitenumerointi vastaamaan nykyisiä liittymiä ja Porin kaupungissa käytössä olevia
osoitenumeroinnin periaatteita. Kunkin rakennuspaikan liittymät selvitettiin ja
osoitenumerointi tapahtui apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksellä
12.5.2020 (§ 25). Tarmo Seppä, Hannele Seppä ja Tarja Louhenkilpi ovat tehneet
apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksesta oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimus on saapunut ajoissa ja se tulee tutkia.
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että osoitenumerointiin ei puututa.
Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin, että oikaisuvaatimuksen tekijöiden osoite olisi
muuttunut muutama vuosi sitten ja osoitteet olisivat vakiintuneet käyttöön eikä
epäselvyyksiä ole ilmennyt. Lisäksi tuodaan esille, että muutoksesta
aiheutui kustannuksia. Kustannuksia ei oikaisuvaatimuksen yhteydessä tarkemmin
avata. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että osoitenumeroiden järjestelyt tehtäisiin,
mikäli asemakaavan laatimisen jälkeen alueelle tultaisiin rakentamaan. Samassa
yhteydessä ilmoitetaan rakennusoikeuksien olevan käytetyt ja uutta rakentamista ei
oikaisuvaatimuksen tekijöiden mukaan ole näköpiirissä.
Tiivistettynä:
Osoitteen on tarkoitus kuvata ja opastaa kulkua rakennuspaikalle. Jos kulkujärjestelyt
muuttuvat, pitää myös osoitteiden muutua. Osoitteiden muutamatta jättäminen
aikaansaisi turvallisuusriskin. Porin kaupungin osoitejärjestelmän ylläpidossa
noudatetaan Kuntaliiton ohjetta ja suositusta. Samat osoitenumeroinin periaatteet ja
niiden yhteneväinen noudattaminen koko kaupungin alueella tekee
osoitejärjestelmästä loogisen sekä selkeän ja lisää sitä kautta asukkaiden
turvallisuutta. Kyse on myös kuntalaisten tasapuolisesta kohtelusta.
Tarkemmat perustelut:
Kunnan osoitejärjestelmästä ei juurikaan ole olemassa laki- tai asetusluontoisia
säädöksiä eikä julkisen hallinnon suositusta. Aiheesta on olemassa Kuntaliiton ohje ja
suositus Kunnan osoitejärjestelmä (Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. ISBN-10: 952-
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213-171-7). Osoitteita annetaan pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville
kiinteistöille ja rakennuksille. Kunta voi tarpeen mukaan antaa osoitteita muillekin
kohteille, joita voivat olla esim. venevalkamat, laiturit tai muut yksilöitävät paikat.
Porin kaupungissa on pyritty noudattamaan em. Kuntaliiton ohjetta ja suositusta.
Sen mukaan haja-asutusalueen osoitekohteen osoitenumero määräytyy perustuen
liittymän etäisyyteen tien alkupäästä. Mikäli kuitenkin samassa osoitenumerossa on
useita rakennuspaikkoja, voidaan numeronlisänä käyttää pientä kirjainta. Tuulikyläntie
100-104 numeroinnissa on noudatettu Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen mukaista
osoitenumeroinnin periaatetta, samoin on pyritty toimimaan koko kaupungin alueella.
Tämä Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen yhteneväinen noudattaminen koko kaupungin
alueella tekee osoitejärjestelmästä loogisen sekä selkeän ja lisää sitä kautta
asukkaiden turvallisuutta. Samat osoitenumeroinnin periaatteet koko kaupungin
alueella ovat myös osa kuntalaisten tasapuolista kohtelua.
Liittymien etäisyyteen perustuvaan osoitenumerointiin vaikuttaa mittaustapa ja
tarkkuus. Mittaustapaa ja etäisyyden mittaustuloksen loppuun asti hiottua tarkkuutta
tärkeämpää on kuitenkin osoitteiston selkeys ja yksilöivyys. Tässä tapauksessa
vanhojen osoitenumerojen Tuulikyläntie 100 ja 102 sijaan on päätöksellä osoitettu
uudet osoitenumerot Tuulikyläntie 100a ja 100b. Kulkuyhteydet kullekin
rakennuspaikalle on selvitetty vireille tulleen rakennushankkeen osoitteistamisen
yhteydessä, vanha osoitenumerointi ei ole Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen
mukainen ja antaisi väärän kuvan nykyisestä liittymien tilanteesta sekä kulusta
rakennuspaikoille. Apulaiskaupungingeodeetin päätöksen mukainen osoitenumerointi
kertoo nyt sen, että kyseisille rakennuspaikoille kuljetaan samasta liittymästä, mikä on
osoitejärjestelmän selkeyden kannalta merkityksellistä. Muutokset
osoitenumeroinnissa johtuvat siitä, että osoitenumerointi on päivitetty vastaamaan
nykyisiä kulkuja rakennuspaikoille. Vanhat osoitteet ovat vakiintuneet silloisten
kulkujen mukaan, mutta kulkujen muuttuessa on tarpeen päivittää myös
osoitenumerot. Oikaisuvaatimuksessa esiin tuodusta muutama vuosi sitten
tapahtuneesta edellisestä osoitteiden muuttumisesta on niin Porin kaupungin, kuin
digi- ja väestötietoviraston tietojenkin mukaan, kulunut noin 7 vuotta. Tätä ei voida
pitää asianosaisten kannalta kohtuuttomana. Oikaisuvaatimuksessa ei tarkenneta
mitä esille tuodut osoitenumeroinnin muutoksesta aiheutuneet kustannukset olivat.
Kyseisiä kustannuksiakaan tuskin kuitenkaan voi pitää kohtuuttomina. Nyt
oikaisuvaatimuksen kohteena olevan osoitenumeroinnin osalta Porin kaupunki vastaa
osoitemuutosten toimittamisesta päätösotteesta ilmeneville tahoille. Asianosaisille
omakotiasumisen tapauksessa jäävät kustannukset rajoittuvat tyypillisesti
osoitenumeron vaihtamiseen sekä tiedottamiseen niille tahoille, joille Porin kaupunki
ei tietoa osoitemuutoksesta toimita. Tällaisia tahoja ovat tyypillisesti yhdistykset tms.
ja kulut rajoittuvat lähinnä mahdollisiin puhelinkuluihin. Kunnalla on velvollisuus
ylläpitää osoitejärjestelmää ja osoitteistoon tehtäviä päivityksiä ei voida jättää
odottamaan mahdollisesti tulevan asemakaavoituksen mukanaan tuoman
rakentamisen aiheuttamaa muutospainetta, kuten oikaisuvaatimuksen tekijät
esittävät. Osoitteiston pitää vastata nykytilannetta parhaalla mahdollisella tavalla.
Osoitejärjestelmän ylläpito kuuluu kunnan tehtäviin ja se pitää sisällään myös tarpeen
tullen tehtäviä muutoksia/päivityksiä, joiden johdosta osoitteet voivat muuttua.
Apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätös kohtelee kuntalaisia tasapuolisesti eikä
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aiheuta kohtuuttomaksi katsottavaa haittaa. Apulaiskaupungingeodeetti on toiminut
kaupungin hallintosäännön ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan
toimintasäännön nojalla hänelle kuuluvan päätösvallan puitteissa.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hylätä Tarmo Sepän, Hannele Sepän
ja Tarja Louhenkilven oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Osoitekohteiden omistajat, Porin kaupunki/TEK/Infrayksikkö, Porin Vesi Oy, Pori
Energia Oy, Pori Energia sähköverkot Oy, Hätäkeskuslaitos, Satakunnan pelastuslaitos,
Maanmittauslaitos, Posti, Digi- ja väestötietovirasto
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§ 77
Oikaisuvaatimus toimenpidelupa-asiassa 413-408-5-68
PRIDno-2020-3714
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Tauru
sirpa.tauru@pori.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, (keskustelun lopussa)
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 410/2015 § 29
2 609-2020-243
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 410/2015 § 29
Yksikön päällikön toimenpidelupapäätös 28.5.2020 § 282.
Oikaisuvaatimus koskien toimenpidelupaa DN:o 609-2020-243, 15.6.2020
allekirjoittajana luvan hakija
Toimenpidelupapäätös koski ”Olemassa olevalle laiturille toimenpidelupa, laiturin
koko on 22 m2.”
Toimenpidelupapäätös oikaisuvaatimusohjeineen lähetettiin luvan hakijalle
sähköisesti. Oikaisuvaatimusohjeen mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän
kuluessa antopäivästä, sitä päivää kuitenkaan mukaan lukematta. Oikaisuvaatimuksen
viimeinen päivä oli siten 12.6.2020.
Liitteet:
oikaisuvaatimus
toimenpidelupapäätös
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 187
pykälän nojalla jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimus saapui
myöhästyneenä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Luvan hakija
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§ 78
Tiedoksi merkittävät asiat
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat kaava-
asiat:
Porin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.4.2020, että Ruosniemen
51., Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78. kaupunginosa, pientaloalueen laajennus 1.
asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1653 (Pohjoisväylä), päivätty 7.1.2020,
muutettu 14.4.2020, hyväksytään.
Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 27.4.2020, että Pihlavan
36. kaupunginosan korttelin 28 asemakaavan muutos 609 1727, joka on päivätty
2.4.2020, hyväksytään.
Kaavat ovat lainvoimaisia.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 79
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.
Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 27 Osoitenumerointi, Jokeenhaarantie (osa), 19.05.2020
§ 28 Tonttijaon 8443 hyväksyminen Hyvelän 56. kaupunginosan kortteliin 29 (tontit 1-
3), 27.05.2020
§ 29 Tonttijaon muutos 8428 osaan Isosannan 8.kaupunginosan korttelia 21 (tontit 7-
8), 27.05.2020
§ 30 Tonttijaon 8440 hyväksyminen (osalle) Huvilarannan 68. kaupunginosan korttelia
9 (tontit 12-13), 11.06.2020
§ 31 Kartankäyttölupahakemus, Sweco Industry Oy, 16.06.2020
§ 32 Tonttijaon 8353 hyväksyminen osaan Finpyyn 81. kaupunginosan korttelia 51
(tontit 1-2), 16.06.2020
Yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Hankintapäätös:
§ 9 Resurssiviisaan hankintatyökalun sisällön tuottaminen, CIRCWASTE C.11,
19.05.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 10 Kalastusoikeuden päättyminen, 27.05.2020
§ 11 Kalastusoikeuden päättyminen, 27.05.2020
§ 12 Kalastusoikeuden päättyminen, 27.05.2020
§ 13 Kalastusoikeuden päättyminen, 27.05.2020
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Hallintovalitus
§77
Hallintovalitus
Valitusoikeus ja valitusperuste
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätökseen haetaan muutosta kirjallisella
valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus päätökseen on viereisen tai
vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, sellaisen kiinteistön omistajalla ja
haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti
vaikuttaa ja sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa. Valitusoikeus ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätöksestä on
myös kunnalla.
Valitusaika
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksessä mainittuna päivänä, jolloin
sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää päätöksen
antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta.
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, joihin muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä vai 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 sekä
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden
kirjaamoon os. Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU.

Porin kaupunki
Ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunta

Pöytäkirja
24.06.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Puh vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo puh.: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
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Kunnallisvalitus
§76
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus ja valitusperuste
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta
kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin 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.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 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.
Valituskirjelmän sisältö
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-
oikeudelle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla 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:
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1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
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-oikeudelle,
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
§64, §65, §66, §67, §68, §69, §72, §73, §74, §75
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§70, §71
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

