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Kunnanvaltuusto  Sivu 

  1 

KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2019 klo 18.30 – 19.15 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Franti Aija, poissa 

Hoffrén-Pekkarinen Hanna 

de Jong Peter 

Karhunen Otto 

Kilpeläinen Antti, poissa 

Kyllönen Petra 

Lastuvuori Jenni 

Latostenmaa Roni 

Laukka Jorma 

Liu Päivi, poissa 

Miettinen Mikael 

Nieminen Tea 

Niinikoski Terhi 

Nyrhivaara Henna 

Ohvo-Harhakoski Mira 

Olander Tero, poissa 

Pajunen Juha, poissa 

Palmgren Vesa 

Palviainen Erja 

Putus Jaana 

Runolinna Liljan-Kukka 

Ruskeepää Mika 

Talvituuli Tamara, poissa 

Tukiainen Johanna 

Vilén Mika 

Villanen Riitta 

Virkki Juha 

Eloranta Olavi, varavaltuutettu 

Laitinen Päivi, varavaltuutettu 

Virtanen Harri, varavaltuutettu 

MUUT SAAPUVILLA  

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Haukkasalo Hannu, poissa kunnanjohtaja 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kts. § 1 

ASIAT 1 – 6 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-
tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 31.1.2019. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mira Ohvo-Harhakoski ja Vesa Palmgren. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 

 

Liljan-Kukka Runolinna   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 31.1.2019 
Allekirjoitukset 

 

 

Mira Ohvo-Harhakoski  Vesa Palmgren 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 1.2.2019 
Virka-asema 

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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2 Kunnanvaltuusto § 1  28.1.2019 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 1 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

21.1.2019 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnan-

hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.  

 

 Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimen-

huudossa. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 ______________________ 
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3 Kunnanvaltuusto § 2  28.1.2019 

Kunnanhallitus § 5  14.1.2019  6 

 

 

VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VUONNA 2019 
 

Khall § 5  Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja 

 myös silloin kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 
 

  Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston en-

 simmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ko-

 kouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu joka johtaa puhetta 

 kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kut-

 sussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. 
 

  Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sa-

 massa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kun-

 nan internetsivuilla). Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti jos kunta 

 huolehtii, että tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 
 

  Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkai-

 semalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista sään-

 nöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä 

 tavalla. 
 

  Hallintosäännön 79 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 

 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla 

 on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on ko. 

 kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 
 

  Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä aisoista ja ehdotukset 

 valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä jollei erityi-

 set syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on 

 salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 
 

  Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimite-

 taan. Kuluvalla valtuustokaudella esityslista on toimitettu ensimmäiselle 

 varavaltuutetulle. 
 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: 
 

1) valtuuston kokouksista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja ilmoi-

tustaululla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta 

2) muut kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja tar-

peen mukaan paikkakunnalla ilmestyvissä sanomalehdissä 

3) valtuuston kokouskutsu lähetetään ensimmäisille varavaltuutetuille 

     ./.. 
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4 Kunnanvaltuusto § 2  28.1.2019 

Kunnanhallitus § 5  14.1.2019  7 

 

 

Khall § 5 ./.. 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 
 

    Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

   ______________________ 

  

 

Kvalt § 2  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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5 Kunnanvaltuusto § 3  28.1.2019 

Kunnanhallitus § 12  14.1.2019  29 

Kunnanhallitus § 233  19.11.2018  423 

Kunnanhallitus § 123  21.5.2018  220 

 

UURASTAJANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 123  Pornaisten Portin yritysalueelle on suunnitteilla aerosolitehdas.  

  Pornaisten kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan ja AT-tuote OY:n väli-

  sen kauppakirjan 9.4.2018 ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt kauppakir-

  jan 23.4.2018. 

 

  Alueelle suunniteltu aerosolitehdas edellyttää Turvallisuus- ja kemikaa-

  liviraston (TUKES) ohjeiden mukaan toiminnan laadun osoittavan ase-

  makaavamerkinnän. Asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset 

  korttelialueen käyttötarkoituksen muuttamiselle toimitilarakennusten 

  alueesta teollisuusalueeksi (T/kem). Asemakaavamuutoksella ei lisätä 

  rakennusoikeutta tai laajenneta voimassa olevan kaavan korttelialuetta. 

 

  Liitteessä nro 15 on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liit-

  teessä nro 16 kaavaluonnos ja liitteessä nro 17 siihen liittyvä selostus. 

  Kaavaselostuksessa on kuvattu kaavaluonnoksen vaikutusten arviointi, 

  joka pohjautuu kaavatyön rinnalla kulkevaan ympäristövaikutusten arvi-

  ointi menettelyyn (YVA). 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Pornaisten kunnanhallitus päättää asettaa Uurastajantien asemakaava-

  muutoksen vireille ja kuuluttaa vireille tulosta MRL:n edellyttämällä 

  tavalla. 

 

  Samalla kunnanhallitus päättää asettaa MRA 30 § mukaisesti nähtäville 

  osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asemakaavaluonnoksen sekä sii-

  hen liittyvän kaavaselostuksen. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 233, liite 33-35 Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin 

 nähtävänä MRL 63 § ja MRA 30 §:n mukaisesti 31.5–29.6.2018 väli-

 senä aikana. 

 

  Luonnoksesta jätettiin seitsemän lausuntoa ja viisi mielipidettä. 

       ./.. 
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6 Kunnanvaltuusto § 3  28.1.2019 

Kunnanhallitus § 12  14.1.2019  30 

Kunnanhallitus § 233  19.11.2018  424 

 

Khall § 233  ./.. 

 Esityslistan liitteenä nro 33 on asemakaavakartta ja –selostus sekä liit-

 teenä nro 34 osallisuus- ja arviointisuunnitelma. Kaavan laatijan vasti-

 neet esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on esitetty liitteessä nro 35.  

 

  Kunnanjohtajan ehdotus:  

 

  Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 35 mukaiset vastineet esitettyihin 

 lausuntoihin ja mielipiteisiin ja päättää asettaa asemakaavaehdotuksen 

 nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti sekä pyytää tarvittavat lausunnot 

 MRA 28 §:n mukaisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 12, liite 6-9 Kaavaehdotus pidettiin nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti 12.12.2018–

10.1.2019.  
 

Ehdotuksesta annettiin kuusi lausuntoa ja toimitettiin yksi muistutus.   

Lausuntojen ja muistutuksen johdosta asemakaavaehdotusta ei ole muu-

tettu. Em. lausuntojen lisäksi kuntakehitysjaosto on antanut lausuntonsa 

asemakaavaehdotuksesta, eikä sillä ole huomautettavaa. 

 

Liitteenä nro 6 on asemakaavakartta, liitteenä nro 7 kaavaselostus ja liit-

teenä nro 8 osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavan laatijan vasti-

neet esitettyihin lausuntoihin ja muistutukseen on esitetty liitteessä nro 9.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy liitteen 9 mukaiset vastineet lausun-

toihin ja muistutukseen sekä merkitsee tiedoksi, ettei kuntakehitysjaos-

tolla ole huomautettavaa asemakaavamuutoksesta. 

     ./.. 
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Khall § 12 ./.. 

Kunnanhallitus päättää esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyt-

täväksi.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 3, liite 1-4 Liitteenä nro 1 on asemakaavakartta, liitteenä nro 2 kaavaselostus ja liit-

teenä nro 3 osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavan laatijan vasti-

neet esitettyihin lausuntoihin ja muistutukseen on esitetty liitteessä nro 4.  

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Kvalt § 4 Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi 

päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokous-

kutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltä-

väksi on tehtävä yksimielisesti. 

 

 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________ 
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ILMOITUSASIAT 

 

Kvalt § 5 Ei ollut. 

 

 Merkittiin tiedoksi, että uudet kotisivut ovat koekäytössä ja ne julkais-

taan helmikuun loppuun mennessä. 

 

 Kokouksen päätteeksi informaatikko Mari Högman piti esityksen aihees-

ta Tietosuoja. 

 

 ______________________ 
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   28.1.2019 6 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen pe-

rusteet 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

4, 5 

 

 

 

HLL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-

omainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

 

Helsingin hallinto-oikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki  

 

 

Kunnallisvalitus, pykälät 

 

2, 3 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Pykälät 

 

 

 

 

Valitusaika 

14 päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Liitetään pöytäkirjaan 
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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 posti-

osoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 

jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasia-

kirjojen toimit-

taminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 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. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

 

 

Pykälät 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

 

 

 

Pykälät 

Lisätietoja  

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 

 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

Liitetään pöytäkirjaan 

 


