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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Korppoon lautakunta 06.02.2020 § 1
Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________________
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Korppoon lautakunta 06.02.2020 § 2
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Johansson ja Jacob Fellman.
__________________
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Esityslistan hyväksyminen
Korppoon lautakunta 06.02.2020 § 3
Päätös

Esityslista hyväksyttiin.
__________________
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Ajolietteiden vastaanoton lopettaminen Korppoon jätevedenpuhdistamolla toistaiseksi
868/10.03.01.04/2019
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 145
Valmistelija
Esittelijä

Kaupungininsinööri Manne Carla, puh. 040 488 5670
Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Korppoon puhdistamon ympäristöluvan tarkistamispäätös, joka on annettu
5.10.2015, määrää, että puhdistamon on saavutettava 1.1.2019 alkaen 90 %:n
vähimmäisteho fosforinpoistossa (enimmäispitoisuus 0,5 mg/l kokonaisfosfori P),
90 %:n vähimmäisteho BOD7ATU, O2 (= ravinnekuormituksen biologinen
hapenkulutus) osalta sekä 80 %:n vähimmäisteho ammoniumtypen poistossa.
Haasteeksi on muodostunut puhdistamon toiminnassa sen mitoitusarvojen
ylitykset (=puhdistamon kapasiteetin ylitys), johon ajolietteiden sekä
huviveneiden ja laivojen septijätteen vastaanotot ovat vaikuttaneet ratkaisevasti.
Puhdistamon mitoitettu asukasvastineluku (= avl) on 300, mutta nykyinen
kuormitus puhdistamolla ajolietteiden kanssa vastaa lukemaa, joka on
keskiarvona yli 340 ja ajoittain korkeampikin.
Vesihuoltolaitos on anonut aluehallintovirastolta, että se palauttaisi voimaan
aikaisemmat vähimmäistehot puhdistukselle. Tämä prosessi on nyt jatkunut
vuodesta 2017 tuloksetta. Nyt aluehallintovirastolta odotetaan päätöstä asiassa
lähiaikoina. Vesihuoltolaitos on antanut useita täydennyksiä
muutoshakemukseensa.
Korppoon jätevedenpuhdistamolla on 2.10.2019 suoritettu Varsinais-Suomen
ELY:n tarkastus ja tarkastuksessa todettiin, että puhdistamo ei tule täyttämään
viranomaisten asettamia määräyksiä (jäteveden puhdistustulos) toimintavuonna
2019. Viranomaiset vaativat nyt ripeitä toimia, joilla puhdistamo saadaan
täyttämään sen puhdistusvaatimukset.
Jotta Korppoon jätevedenpuhdistamo voisi vastaanottaa ajolietteitä tavalla, jota
voimassa olevassa ympäristöluvassa vaaditaan, pitäisi lietteenkäsittelyyn
(edellyttää myös kompostointilaitoksen rakentamista) tehdä n. 550 000-600 000
euron investointi. Tämä ei ole vesihuoltolaitokselle mahdollista, koska sen
lakisääteiseen toimintamalliin eivät ajolietteet kuulu. Lietteet luokitellaan
jätteiksi ja vesihuoltolaitoksella EI ole velvoitetta vastaanottaa jätettä,
ainoastaan vesihuollon toiminta-alueen yhdyskuntajätevesien vastaanotto
kuuluu velvoitteisiimme. Paraisten kaikki puhdistamot ovat kuitenkin tähän
päivään asti vastaanottaneet ajolietteitä ns. ylimääräisenä palveluna kunnan
taajaman ulkopuolisille asukkaille. Nyt kyseisten ajolietteiden rejektivesien (=
suotovesi varastolaatikoista) käsittely aiheuttaa Korppoon puhdistamolla sekä
fosfori-, ravinne- että typpikuormassa ylikuormituksen, jonka käsitteleminen
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vaatisi lisäinvestointien tekemisen puhdistamon prosessiin. Pelkästään typen
nitrifikointivaatimuksen täyttäminen uusien lupaehtojen mukaisesti vaatisi
arviolta n. 150 000-200 000 euron investoinnin tekemisen.
Korppoon puhdistamoa ei ole alun perinkään suunniteltu ajolietteiden
vastaanoton aiheuttaman kuormitukseen käsittelyyn, vaan ainoastaan Korppoon
keskustaajaman yhdyskuntajätevesien vastaanottoon vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueelta. Lietteen ns. kuivatuslaatikot, joita oli alun perin 2 kpl ja joihin
Korppoon ja Houtskarin puhdistamolietteet sekä kaikki ajolietteet Korppoon
alueelta tyhjennetään kuivausta varten, oli tiettävästi alun perin suunniteltu
pelkästään Korppoon jätevesipuhdistamon prosessissa syntyneen lietteen
kuivatusta varten. Kun ajolietteiden määrät alkoivat nousta Korppoossa,
laatikoiden määrää lisättiin 3 kappaleella vuonna 2005, jotta lietteen
vastaanottokapasiteettia voitiin lisätä. Kun laatikoita lietteenvastaanotossa
lisättiin, on se aiheuttanut sen, että rejektiveden määrä lietteen kuivauksesta on
yli kolminkertaistunut alkuperäiseen nähden. Samaan aikaan ei kuitenkaan
puhdistamon käsittelykapasiteettia nostettu, vaan se on edelleen AVL 300
-tasolla. Rejektivesi, joka valuu lietteen kuivauslaatikoista, on erittäin
kuormittavaa puhdistusprosessille verrattuna normaaliin yhdyskuntajäteveteen
ja se rasittaa siksi kohtuuttomasti puhdistamon toimintaa. Tilannetta pahentaa
vielä se, että kuivauslaatikoiden rejektivedelle ei ole olemassa tasaussäiliötä,
josta rejektivesi voitaisiin pumpata hallitusti pumppaamolle, vaan se virtaa
suoraan puhdistamolle kuivauslaatikoista.
Nykyinen kuormitustilanne ajolietteiden kanssa aiheuttaa Korppoon
jätevedenpuhdistamon avl:n (= asukasvastineluvun) kasvamisen yli 340:een, kun
mitoitus on 300, eli kyseessä on n. 13 %:n jatkuva ylikuormitus.
Syntyneessä tilanteessa emme voi jatkaa ajolietteiden vastaanottoa Korppoossa
31.12.2019 jälkeen. Vesihuoltolaitoksella ei varsinaisesti siis ole velvoitetta ottaa
vastaan ajolietteitä. Nyt kun puhdistamo ei pysty saavuttamaan viranomaisten
asettamia puhdistustasoja, on syytä pakostakin lopettaa ajolietteiden
vastaanotto Korppoon jätevedenpuhdistamolla. Kunnalla kuitenkin on velvoite
järjestää ajolietteiden vastaanotto jossakin paikassa. Paraisten kaupunki on
antanut tämän velvoitteen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tehtäväksi.
Vesihuoltolaitos pyrkii kuitenkin järjestämään Korppoon ajolietteiden väliaikaisen
vastaanoton ensisijaisesti Paraisten Norrbyn puhdistamolla 2.1.2020 alkaen,
toissijaisesti Topinojalla, mikäli Norrbyn vastaanottokapasiteetti ei ole riittävä.
Norrbyn vastaanottokapasiteetti ajolietteille on max 40 m3/vrk ja max 200
m3/vko (vastaanottoaika 7.00-16.00 ma-to ja pe 7.00-14.00). On laskettu
teoreettisesti, että Norrby pystyy vastaanottamaan Korppoon ajolietemäärät, jos
tuontimäärät jaetaan tasaisesti koko vuoden päiville ja määrät kiintiöitetään
tyhjennysurakoitsijoille. Käytännössä tämä ei kuitenkaan tule toimimaan, eli osa
ajolietteistä joudutaan kuljettamaan mitä todennäköisimmin Turkuun.
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Vesihuoltolaitos on myös tehnyt sisäisen selvityksen siitä, miten Korppoossa
vastaanotettavat ajolietteet vaikuttaisivat Nauvon jätevedenpuhdistamon
puhdistustulokseen, jos Korppoon ajolietteet ja septijätteet käsiteltäisiin siellä.
Selvityksestä kävi selvästi ilmi, että Nauvon puhdistamo ei pystyisi saavuttamaan
lupaehtojen mukaisia puhdistustuloksia, jos sen kuormitusta lisättäisiin. Sekä
ravinnekuormituksen että fosforin lupaehdot ylittyisivät selvästi. Tästä syystä
Korppoon alueen ajolietteitä ei voida viedä Nauvon puhdistamolle käsiteltäviksi.
Korppoon jätevedenpuhdistamon saneeraussuunnitelma voidaan laatia vasta sen
jälkeen kun tiedetään, miten LSJH (= Lounais-Suomen Jätehuolto Oy) tulee
järjestämään saaristoalueiden lietehuollon. Suomessa valmistellaan
ympäristöministeriön toimesta jätelainsäädäntöön muutosta, joka astunee
voimaan viimeistään 5.7.2020. Näillä tiedoilla on oletettavaa, että Korppoon
jätevedenpuhdistamon saneeraus voidaan aloittaa aikaisintaan vuonna 2022, jos
suunnitelmat sille on saatu valmiiksi kesällä 2021. Tämä aikataulu edellyttää, että
LSJH:n suunnitelmat sekä investointipäätös saaristoalueiden lietteenkäsittelylle
ovat valmiina vuoden 2020 lopussa.
Vaikutusten arviointi

Kiinteistönomistajien kuljetuskustannukset nousevat, kun ajolietteet joudutaan
kuljettamaan joko Paraisille tai Turkuun käsiteltäviksi toistaiseksi. Voidaan
olettaa, että kuljetuskustannukset vähintäänkin kaksinkertaistuvat.

Liite

1 Korppoon jätevedenpuhdistamo - Ympäristöluvan muutoshakemuksen
täydennykset 14.11.2019 (Sweco)
2 Korppoon jätevedenpuhdistamo - Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyn
päästöt 27.9.2019 (Sweco)
3 Korppoon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muutoshakemus 31.5.2017
(Laki & Vesi)
4 Laskelma kuormituksesta Nauvon jätevedenpuhdistamolle, jos Korppoon
ajolietteet käsiteltäisiin Nauvossa (M. Laaksonen)

Ehdotus

Teknisten tukipalvelujen jaosto päättää kieltää kiinteistöjen ajolietteiden sekä
huviveneiden ja kaupallisten alusten septijätteiden vastaanoton Korppoon
jätevedenpuhdistamolla toistaiseksi 1.1.2020 alkaen. Vaihtoehtoinen
vastaanottopaikka osoitetaan Norrbyn puhdistamolle Paraisille ja/tai Gasumille
Turkuun (Topinoja).

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päätti, että
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle lähetetään kirjelmä siitä, että kaupunki on
huolissaan lietteen käsittelyn järjestämisestä saaristossa. Jaosto esitti
toiveenaan, että jätehuoltoyhtiö voisi nopeammalla aikataululla löytää kestävän
ratkaisun lietteen vastaanottamiseen ja käsittelyyn saaristossa.

Tiedoksianto

Vesihuoltopäällikkö, taloussihteeri J.K., johtava huoltomies M.L., prosessinhoitaja
M.L., ympäristönsuojelupäällikkö, tiedotuspäällikkö, kaupunginhallitus,
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Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
__________________
Korppoon lautakunta 06.02.2020 § 4
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Merja Fredriksson
Puheenjohtaja Merja Fredriksson
merja.fredriksson@luukku.com
Tekninen päällikkö Jonas Nylund ja ympäristönsuojelutarkastaja Petri Huovila
kaupungin puolelta sekä asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta Lounais-Suomen
Jätehuolto Oy:stä kertoivat lietteen vastaanotosta ja jätevedenpuhdistamon
ympäristöluvasta. Vastaava viranhaltija Manne Carla ei ollut läsnä kokouksessa.
Korppoon aluelautakunnan avoimeen kokoukseen osallistui noin 80 henkeä.
Kokouksessa tuli selvästi esille, että korppoolaisten mielestä on
epäoikeudenmukaista, että heidän pitää maksaa kohtuuttoman suuria
kuljetuskustannuksia tyhjentääkseen septitankkinsa tai lietteensä. Kustannukset
ovat kovimmat kotitalouksille, joilla on käytössä umpisäiliö. Joidenkin
kotitalouksien täytyy tyhjentää umpinaiset septitankkinsa kuuden viikon välein.
Kustannukset voivat olla jopa 650 euroa kerralta.

Ehdotus

Korppoon lautakunta vaatii, että Korppoon puhdistamo saneerataan sellaiseen
kuntoon, että ympäristöluvan ehdot voidaan täyttää. Tämä voidaan toteuttaa
uuden kuivauslaatikoiden rejektiveden tasaussäiliön avulla niin, että rejektivedet
voidaan pumpata hallitusti säiliöstä pumppaamoon. Kaupungin on valvottava
tarkkaan jätevedenpuhdistamon toimintaa ja varmistettava, että henkilöstöä
koulutetaan säännöllisesti ja että se noudattaa kaikkia ohjeita. Siirtymäajaksi
kaupungin on järjestettävä Korppooseen lietteen välivarastointisäiliö yhdessä
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa. Jos välivarastointia ei voida järjestää,
kaupungin pitää osallistua kuljetuskustannuksiin Korppoosta Paraisille tai
Turkuun vastaanottopaikasta riippuen niin, etteivät korppoolaisten
kuljetuskustannukset nouse kohtuuttoman suuriksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Teknisten tukipalvelujen jaosto, Manne Carla, Jonas Nylund, Carl-Sture
Österman, Petri Huovila, kaupunginhallitus
_________________

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Korppoon lautakunta

§5

1/2020

10

06.02.2020

Talviliikenne lauttavälillä Houtskari-Korppoo-Norrskata
72/08.00.00.02/2020
Korppoon lautakunta 06.02.2020 § 5
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Merja Fredriksson
Puheenjohtaja Merja Fredriksson
merja.fredriksson@luukku.com
ELY-keskus on päättänyt vähentää ensi talven lauttakapasiteettia lauttavälillä
Houtskari-Korppoo-Norrskata. Liikenne hoidetaan ainoastaan yhdellä lautalla
1.11.2020-31.3.2021. On vielä epäselvää, miltä aikataulut tulevat näyttämään.

Ehdotus

Korppoon lautakunta ilmaisee huolensa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja
FinFerriesin ehdotuksesta hoitaa lauttavälin Houtskari-Korppoo-Norrskata
liikenne ainoastaan yhdellä lautalla 1.11.2020-31.3.2021.
Seuraukset Norrskatan ja Houtskarin asukkaille ovat huomattavat.
Koulukuljetuksia Korppoon yhteiseen yläkouluun ei pystytä toteuttamaan
lakisääteisessä kolmessa tunnissa, eikä alakoulujen koulukuljetuksia
lakisääteisessä 2,5 tunnissa.
Työssä käyvien asukkaiden mahdollisuudet työskennellä paikkakunnan
ulkopuolella tulevat olemaan lähes olemattomat, koska työmatkat vievät niin
paljon aikaa.
Kotihoidon/kotisairaanhoidon asiakaskäyntien odotusajat venyvät kohtuuttoman
pitkiksi. Sama koskee esim. aura-autoja.
Muuttunut palvelutaso vaikuttaa myös muihin yhteiskunnan toimintoihin kuten
sairaankuljetuksiin, ambulanssiin, Kela-taksiin, teiden kunnossapitoon ja
tavaraliikenteeseen elinkeinoelämän kohoavien kuljetuskustannusten myötä.
Korppoon lautakunta vaatii, että ELY-keskus ja FinFerries hoitavat liikenteen
kahdella lautalla ympäri vuoden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

FinFerries, ELY-keskus, Tomas Eklund, kaupunginhallitus
__________________
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Uudet lautta-aikataulut 1.1.2020 alkaen
685/08.01.00.01/2019
Korppoon lautakunta 06.02.2020 § 6
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Merja Fredriksson
Puheenjohtaja Merja Fredriksson
merja.fredriksson@luukku.com
Korppoon lautakunta käsitteli edellisessä kokouksessaan vuoden 2020
lautta-aikatauluja (24.9.2019, § 23, Saaristotien lautta-aikataulut 2020).
Lähtökohtana olivat silloiset aikataulut. Myöhemmin huomattiin, että
lauttavuorot 02.00 ja 02.15 (Parainen-Nauvo-Parainen) oli poistettu talvi- ja
kevät/syysaikatauluista. Kahden tunnin tauko aiheuttaa ongelmia mm.
sairaankuljetuksilta palaaville tai viimeisellä lennolla Turkuun saapuville.
Kävi myös ilmi, että Norrskatan vuoron (klo 7.35) jatkomahdollisuuksia oli
muutettu seuraavasti: Korppoosta klo 8.00 Nauvoon lähtevää lauttaa oli
aikaistettu lähtemään klo 7.45 niin, ettei siihen ehdi Norrskatasta.

Ehdotus

Korppoon lautakunta ehdottaa, että talvi- ja kevät/syysaikataulujen lauttavuorot
02.00 ja 02.15 (Parainen-Nauvo-Parainen) voitaisiin tarvittaessa ajaa puhelimitse
tehtyjen ilmoitusten perusteella. Tämä olisi meistä järkevää, koska lautalla on
joka tapauksessa henkilöstöä eikä autojen tarvitsisi silloin olla tyhjäkäynnillä
ylimääräistä tuntia.
Korppoon lautakunta vaatii, että Norrskatan yhteydet mantereelle otetaan
suunnittelussa paremmin huomioon, koska monet norrskatalaiset työskentelevät
mantereella ja heidän pitää ehtiä työpaikalleen kohtuullisessa ajassa.
Jakob Fellman ehdotti kokouksessa, että lautakunta ehdottaa, että Korppoon
lautan lähtöaikaa klo 23.45 muutetaan niin, että lautalle ehtii Paraisilta klo 23.15
lähtevältä lautalta. Nykyisen lähtöajan klo 23.45 sijasta lautan pitäisi lähteä klo
23.50. Jos lautalta pitää ehtiä myös Korppoosta Norrskataan lähtevälle lautalle,
lähtöaika Korppoosta (24.00) pitää siirtää klo 00.05. Lautakunta yhtyi
yksimielisesti Fellmanin ehdotukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

FinFerries, Tomas Eklund
__________________
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Vuoden 2019 toimintakertomus, Korppoon lautakunta
33/02.06.01.03/2020
Korppoon lautakunta 06.02.2020 § 7
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Merja Fredriksson
Puheenjohtaja Merja Fredriksson
merja.fredriksson@luukku.com
Lautakunnan toimintakertomuksesta käyvät ilmi vuodelle 2019 asetetut
tavoitteet ja niiden toteutuminen.
Tavoitteet 2019:
Aluelautakunnat kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään kunta-alueen
lähipalvelujen kannalta merkityksellisiä asioita. Lautakunnat tekevät myös
aloitteita ja antavat lausuntoja.
Arviointi: Kokousten määrä vuodessa
Lautakunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja käsitteli 27 pöytäkirjaan
kirjattua asiaa.
Lautakunta on antanut lausunnon viheralueiden hoitoluokituksesta ja
Saaristotien vuoden 2020 lautta-aikatauluista.
Lautakunta on järjestänyt muuttoaiheisen seminaarin 17.4.2019. Kaikki
aluelautakunnat oli kutsuttu paikalle ja seminaari oli avoin yleisölle.
Pohjoismaisen saaristoyhteistyön yhteistyöpäällikkö Annastina Sarlin kertoi
Morgondagens skärgårdsbor -tutkimuksesta.
Lautakunnalla on ollut Korppoon kiinteistöjä koskeva keskustelutilaisuus
kaupungin teknisen päällikön Ted Bergmanin kanssa.
Saaristostrategiaa on käsitelty useassa kokouksessa.
Talouden toteuma 2019
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Materiaalit ja tarvikkeet
Muut toimintakulut
Toimintakulut

Talousarvio 2019
2 764,1 350,110,110,4 334,-

Ehdotus

Lautakunta hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________

Toteuma 2019
2 742.1 455,86,2,4 285,-
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Korppoon lautakunnan investointiehdotukset 2020-2022
653/02.02.00/2019
Korppoon lautakunta 24.09.2019 § 22
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Merja Fredriksson
Puheenjohtaja Merja Fredriksson
merja.fredriksson@luukku.com

Ehdotus

Lautakunta keskustelee syksyn talousarviotyöskentelyyn liittyvistä toiveista ja
ideoista.
Korppoon lautakunta toivoo, että kaudella 2020-2022 huomioidaan seuraavat
investoinnit ja hankinnat:
- Korppoon leikkipaikalta puuttuu edelleen leikkikalulaatikoita, leikkimökki ja
aurinkosuoja (2020).
- Matonpesupaikan mankeli (2020)
- Uintiportaat ja laituri Verkanuddeniin (2020)
- Urheilukenttä ja koulun piha on kunnostettava.
- Mäntymäentien asfaltointia ja kuivatusta ei saa unohtaa.
- Kommunalgårdenin hoidosta ja kunnostuksesta on tehtävä pitkän aikavälin
suunnitelma. Erilaiset yhdistykset ja koulut sekä Kombi ja kulttuuriyksikkö
käyttävät Kommunalgårdenia ahkerasti. Kommunalgården on
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, ja se on myös suojeltu kaavassa.
Korppoon asukkaiden pitää voida kokoontua omaan kylätaloon, kuten kaupungin
strategiassa sanotaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus
Teknisten tukipalvelujen jaosto
__________________

Korppoon lautakunta 06.02.2020 § 8
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Merja Fredriksson
Puheenjohtaja Merja Fredriksson
merja.fredriksson@luukku.com
Paraisten kaupungin vuoden 2020 talousarvio on laadittu, ja siinä kaupungin
tuloveroprosentti on 20,0 %. Vuoden 2020 ylijäämäksi on budjetoitu 680 000
euroa ja nettoinvestoinneiksi 4,5 miljoonaa euroa. Kaupungin 95 miljoonan
euron kokonaistoimintakatteesta 35,5 miljoonaa euroa muodostuu
sivistysosaston nettomäärärahoista ja 57,6 miljoonaa euroa sosiaali- ja
terveysosaston nettomäärärahoista.
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Vuoden 2020 investoinnit Korppoon alueella:
- Saariston puhdistamoiden saneeraus
- Saariston puhdistamoiden automatisointi
- Skärgårdshavets skola/kattoremontti
- Utön koulu/remontti
- Sateenkaari/kylpyhuone ja sauna

120 000,50 000,70 000.80 000,15 000,-

Ehdotus

Korppoon lautakunta lähettää talousarvioehdotuksensa uudestaan teknisten
tukipalvelujen jaostolle, koska ehdotuksen sisältöä ei ole lainkaan huomioitu
tämän vuoden talousarviossa, vaikka osa ehdotetuista kohdista on huokeita
toteuttaa (eivät ole investointeja) ja on ollut suunnitelmissa useiden vuosien
ajan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Teknisten tukipalvelujen jaosto
__________________
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Koululaisten välipalat
75/00.01.03/2020
Korppoon lautakunta 06.02.2020 § 9
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Merja Fredriksson
Puheenjohtaja Merja Fredriksson
merja.fredriksson@luukku.com
Koululaiset voivat syödä omia eväitään koulun ruokasalissa klo 13.55-14.10.
Aikaisemmin välipala sisältyi koulujen ruokalistaan. Vaihtoehtoisesti välipalaa sai
ostaa koulun keittiöstä. Valitettavasti koululaiset ovat aamulla usein niin
hajamielisiä, etteivät he muista ottaa kouluun omia eväitä, vaikka esim.
Korppoon koulussa on myös mahdollisuus säilyttää eväitä jääkaapissa. Kaikilla ei
ole kotona vanhempia, jotka pitäisivät huolen siitä, että eväät pakataan reppuun
ennen koulupäivää.
Koululounas syödään jo klo 10.40 (alakoulu) tai klo 11.30 (yläkoulu). Kaikkien
suositusten mukaan välipalaa pitäisi syödä 3-4 tunnin välein (tervekoululainen.fi,
TEKO, UKK-instituutti). Lapsen päivään kuuluu kolme ateriaa (aamupala, lounas ja
päivällinen) ja 2-3 välipalaa. Yläkoululaiset saattavat matkan pituudesta riippuen
olla kotona aikaisintaan noin klo 16.30 tai myöhemmin (Norrskatan ja Houtskarin
oppilaat). Silloin he ovat pahimmassa tapauksessa olleet yli viisi tuntia ilman
välipalaa ja ovat hyvin nälkäisiä. He saattavat myös jatkaa koulupäivän jälkeen
suoraan harrastuksiin (mahdollisine matkoineen). Lapset tarvitsevat ravintoa
jaksaakseen.

Ehdotus

Korppoon lautakunta toivoo, että sivistysosasto/tekniset tukipalvelut harkitsee
vakavasti välipalan tarjoamista paraislaisissa kouluissa, jotta nuorillamme olisi
mahdollisuus parempiin ja terveellisempiin ruokailutottumuksiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Sivistyslautakunta, Ulrika Lundberg, teknisten tukipalvelujen jaosto
__________________
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Korppoon omatoimikirjasto
84/12.07.02.01/2020
Korppoon lautakunta 06.02.2020 § 10
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Merja Fredriksson
Puheenjohtaja Merja Fredriksson
merja.fredriksson@luukku.com
Paraisten kirjastot ovat saaneet valtionavustusta Houtskarin, Korppoon ja
Nauvon kirjaston muuttamiseksi omatoimikirjastoiksi. Houtskarin kirjastosta tuli
omatoimikirjasto kesällä 2019 kirjaston muuton yhteydessä, Iniön kirjastosta taas
on tullut omatoimikirjasto jo aiemmin. Mikaela Johansson tulee toimimaan
suunnittelijana yhdessä kirjastopäällikkö Karolina Zilliacuksen kanssa. Nyt on
vuorossa Korppoon kirjasto, ja suunnitelmana on muuttaa kirjasto
omatoimikirjastoksi toukokuussa 2020. Mikaela Johansson kertoo aiheesta ja
keskustelee Korppoon lautakunnan kanssa siitä, mitä kirjaston muuttuminen
omatoimikirjastoksi merkitsee.

Oheismateriaali

Powerpoint-esitys

Ehdotus

Korppoon lautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________
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Ilmoitusasiat
Korppoon lautakunta 06.02.2020 § 11
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Merja Fredriksson
Puheenjohtaja Merja Fredriksson
merja.fredriksson@luukku.ocm

Ehdotus

Lautakunta merkitsee saaneensa seuraavat asiakirjat tiedoksi:
1) Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 12.11.2019, § 87, koskien vuoden 2020
kiinteistöveroprosentteja
2) Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 12.11.2019, § 88, koskien vuoden 2020
tuloveroprosenttia
3) Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.12.2019, § 105, koskien
hulevesijärjestelmän vaikutusalueen hyväksymistä
4) Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.12.2019, § 106, koskien vuoden 2019
hulevesimaksujen sekä hulevesiperiaatteiden vahvistamista
5) Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.12.2019, § 112, koskien
ranta-asemakaavaa osille tilasta Svens Norrstrand 3:60 Wattkastissa Korppoossa
6) Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.12.2019, § 115, koskien Houtsalassa
sijaitsevan alueen vuokralle antamista pienvenesatamaa varten
7) Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 14.11.2019, § 104, koskien
sairaanhoitajan sairaanhoidollisen vastaanottokäynnin maksua
8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 12.12.2019, § 104, koskien
terveydenhuollon asiakasmaksuja vuodelle 2020
9) Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 12.12.2019, § 122, koskien saariston
neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon uudelleenjärjestämistä koskevaa
pilottihanketta
10) Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 11.12.2019, § 160, koskien
Jurmon maisemanhoitosuunnitelmaa
11) Kulttuurilautakunnan pöytäkirja 15.10.2019, § 53, koskien vuokrien
tarkistamista

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________
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Ajankohtaiset asiat
Korppoon lautakunta 06.02.2020 § 12
Lautakunta keskusteli seuraavista asioista:
- Koulukuljetukset ja paikallisliikenne - tarjouspyyntö
- Lausunto lautta-aikatauluista välillä Korppoo-Norrskata-Houtskari
- Korppoon asuntopula
- Kuituverkko (Partel) asennetaan Korppooseen Retaisista Rumarin tienhaaraan,
mukana 78 yksityistaloutta ja neljä kiinteistöyhtiötä.
- Seuraava kokous pidetään Jurmossa 11.5., meno Eivorilla klo 8.30 ja paluu
taksiveneellä.
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Datum för sammanträdet
06.02.2020

BESVÄRSFÖRBUD och vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § i kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller
kommunalbesvär anföras över beslutet:
Paragrafer:
1 - 12
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 mom. i kommunallagen kan framställas över
beslutet:
Paragrafer:
Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut:
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet
avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Myndighet hos vilken rättelse yrkas,
myndighetens adress och postadress: Korponämnden, Handelsmansvägen 1, 21710 Korpo, pargas@pargas.fi
Paragrafer:
Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts
fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som
framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad
det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det.
BESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom
kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet
sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel
ordning, den beslutsfattande myndigheten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Besvärstid 30 dagar.
Besvärsmyndighet, adress och postadress: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettsgatan 2-4, 20101 Åbo, turku.hao@oikeus.fi
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kommunalbesvär, paragrafer:
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Annan besvärsmyndighet,
adress och postadress

Paragrafer

Besvärstid

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet / dagen då beslutet anslagits. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts
fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår
av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt delgivningsintyg. De som saken gäller anses ha fått del av beslut som gäller godkännandet
av en plan eller en byggnadsordning när beslutet har lagts fram offentligt.
BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som
officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.
Rättegångsavgift: Med stöd av 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en
rättegångsavgift på 260 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA
Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen,
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god
tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
DELGIVNING AV BESLUT:
Protokollet har lagts fram offentligt
/
2020.
Beslut §
har delgetts
sakägaren

med post

har lämnats till sakägaren

/

2020.

/

2020.

/

2020 /

Mottagarens underskrift
Beslut §

har anslagits
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Kokouspäivämäärä
06.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät:
1 - 12
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään,
osoite ja postiosoite:Korppoon lautakunta, Kauppamiehentie 1, 21710 Korppoo, parainen@parainen.fi
Pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:
Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista / julkipanopäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä
koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville.
VALITUSKIRJA
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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