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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 7 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

19.2.2019 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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14 Kunnanvaltuusto § 8  25.2.2019 

Kunnanhallitus § 16  4.2.2019  38 

 

 

KARTANORINTEEN ALUEEN PUUTTUVAN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN 

LIITTYVÄT MÄÄRÄRAHASIIRROT 

 

Khall § 16   Kartanorinteen asuinalueella toteutettiin vuonna 2018 Kartanorinne –

  nimisen tien päällystystyö ja katuvalaistuksen asennus. Kartanorinteen 

  alueen muut rakentamattomat katualueet kilpailutettiin joulu 2018 - 

  tammikuussa 2019 valtakunnallisessa hankintajärjestelmässä Hilmassa. 

 

  Kilpailutuksessa saatiin kaksi tarjousta. Koska hanketta ei päästy käyn-

  nistämään suunnitellusti vuonna 2018 hankkeeseen varatusta investoin-

  tiosan määrärahoista säästyi vuodelta 2018 noin 190 000 €. 

 

  Vuodelle 2019 hankkeeseen on varattu kohdassa maa- ja vesirakennus-

  hankkeet seuraavasti rahoitusta: 

 

  Vesi- ja viemärilaitos: Verkoston laajennus TA-2019, 50 000 €, Karta-

  norinne: Vuoteenkoskentien, Kartanometsän, Kartanomäen ja Karta-

  nomutkan rakentaminen TA-2019, 300 000 € eli yhteensä 350 000 €. 

 

  Kilpailutuksen tulos: 

  Tarjousaika oli 21.12.2018- 28.1.2019 kello 12.00 välinen aika. Tarjouk-

  set avattiin tarjousajan päättymisen jälkeen. Valinnan perusteena on ko-

  konaistaloudellisesti edullisin (halvin) tarjous. 

 

  Tarjoukset: 

  Yritys   tarjottu kokonaishintaurakka 

     (alv. 0%) 

  Ralf Ajalin Oy   622 158, 61 € 

  Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy  567 000, 00 € 

 

  Tarjousten avaamisen jälkeen 29.1.2019 käytiin selontekoneuvottelut 

  Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy:n kanssa.  

 

  Saadut tarjoukset ylittävät hankkeeseen suoraan kohdennetun määrära-

  han. 

 

  Hankkeen rahoitus voidaan toteuttaa kohdentamalla talousarvion inves-

  tointiosan 2019 kohdassa maa- ja vesirakennushankkeet olevia määrära-

  hoja ja siirtämällä saman kohdan sisällä olevia varauksia seuraavasti: 

  Kohdasta vesi- ja viemärilaitos, Laidunalueen kunnallistekniikan suun-

  nittelu TA-2019 varattu 40 000 €:n määräraha kohdennetaan samassa 

  kohdassa olevaan Kadut ja kevyen liikenteen väylät Kartanorinne:  

  Vuoteenkoskentien, Kartanometsän, Kartanomäen ja Kartanomutkan 

  rakentaminen.     ./.. 
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15 Kunnanvaltuusto § 8  25.2.2019 

Kunnanhallitus § 16  4.2.2019  39 

 

 

Khall § 16   ./.. 

  Laidunalueen kaavoitus ei etene tämän vuoden aikana siten, että alueen 

  kunnallisteknistä suunnittelua olisi tarvetta käynnistää ja tämä voidaan 

  siirtää seuraavan vuoden 2020 investointeihin. 
 

  Kevyen liikenteen väylien ja katualueiden päällystystöihin TA-2019 on 

  varattu 100 000 €. Tästä kohdennetaan 70 000 € kadut ja kevyen liiken-

  teen väylät Kartanorinne: Vuoteenkoskentien, Kartanometsän, Karta-

  nomäen ja Kartanomutkan rakentaminen hankkeeseen, joka pitää si-

  sällään em. päällystystöitä. Talousarviossa tämä kohta on ollut varauk-

  sena uudisalueiden päällystystöille, joten osa voidaan kohdentaa ko. 

  hankkeeseen. Muita uudisalueiden päällystystöitä tehdään seuraa- 

  vien talousarvioiden puitteissa ja jäljelle jääneistä varatuista määrära-

  hoista. 
 

  Siirtojen jälkeen Kartanorinteen kunnallistekniikan rakentamiseen:  

  Vuoteenkoskentien, Kartanometsän, Kartanomäen ja Kartanomutkan 

  rakentaminen saadaan yhteensä 460 000 €.  
 

  Hankkeelle tarvitaan lisäksi 170 000 € (puuttuva osuus ja varaukset val-

  vonnalle ja suunnittelulle), jota ei voida kohdentaa saman investointi-

  ryhmän sisällä.  
 

  Kunnanviraston kattorakenteiden uusimiseen ja katon uusimiseen sekä 

  energiatehokkuuden parantamiseen on vuoden 2019 talousarviossa va-

  rattu 340 000 €. Hankkeen kilpailutus ja hankintapäätös on tehty. Saatu-

  jen tarjousten pohjalta hankkeesta saadaan säästöä noin 170 000 €, joten 

  tästä kohdasta olisi mahdollista siirtää määrärahaa Kartanorinteen kun-

  nallistekniikan rakentamiseen. 
 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää, että Laidunalueen kunnallistekniikan suunnitte-

  luun varattu 40 000 €:n määräraha sekä kevyen liikenteen väylien ja ka-

  tualueiden päällystystöihin varatusta 100 000 €:n määrärahasta 70 000 € 

  kohdennetaan Kartanorinteen kunnallistekniikan rakentamiseen. 

 

  Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiryhmän talon-

  rakennuskohdasta siirretään 170 000 € investointiryhmään maa- ja vesi-

  rakennushankkeet/Kartanorinteen kunnallistekniikan rakentaminen. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________   ./.. 
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Kvalt § 8  ./.. 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

Keskustelun kuluessa Jenni Lastuvuori esitti Henna Nyrhivaaran kannat-

tamana, että asia palautetaan valmisteluun. 

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta 

valmisteluun, joten asian käsittelyn jatkamisesta tulee äänestää. 

   

 Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne jotka 

kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kan-

nattavat asian palauttamista, äänestävät EI. 

  

 Äänestysmenettely hyväksyttiin. 

 

 Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 

 

- asian käsittelyn jatkaminen JAA 16 ääntä 

- asian palauttaminen EI  10 ääntä 

Yhteensä   26 ääntä 

 

Äänestyksen jälkeen, äänin 16 – 10 kunnanvaltuusto päätti jatkaa asian 

käsittelyä. 

 

Kunnanvaltuusto jatkoi asian käsittelyä ja hyväksyi yksimielisesti kun-

nanhallituksen esityksen. 

 

  ______________________ 
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17 Kunnanvaltuusto § 9  25.2.2019 

Kunnanhallitus § 18  4.2.2019  41 

Sivistyslautakunta § 7  30.1.2019  10 

 

PARKKOJAN KOULUN LÄHILIIKUNTA-ALUEEN SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 

 

Sivltk § 7, liite 12-17 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan investointiosan määräraho-

ja ei saa suunnittelua, selvityksiä ja muita valmistelevia toimenpiteitä lu-

kuun ottamatta käyttää ennen kuin valtuusto on hyväksynyt hankkeen 

luonnospiirustukset, rakennustapaselityksen ja alustavan kustannusarvi-

on. Tämä ei koske alle 100.000 euron hankkeita. 

 

                                           Liikuntapaikkarakentamisen investointiosassa vuosille 2019-2020 on 

varattu määräraha Parkkojan lähiliikunta-alueen suunnitteluun ja toteu-

tukseen. Lähiliikunta-alueen luonnossuunnitelmat, kustannusarvio sekä 

rakennustapaselitys ovat esityslistan liitteenä  

 

 Sivistysjohtajan esitys: 
 

 Sivistyslautakunta hyväksyy Parkkojan koulun lähiliikunta-alueen luon-

nospiirrustukset, rakennustapaselityksen ja alustavan kustannusarvion 

liitteiden12-17 mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja 

valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikapalvelujen päällikkö Minna 

Pudas 0400 937 704 

 

 Sivistyslautakunnan päätös: 

 

 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

Esitettiin lisäksi, että suunnitteluvaiheessa otettaisiin huomioon koululla 

pidettävien tilaisuuksien aikainen pysäköinti sekä mm. keinujen alla ole-

van alueen sekä juoksuradan materiaalien vaihtoehdot ja niiden kestä-

vyys. 

 _______________________________________________________ 

 

  Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

 

Khall § 18, liite 10-15 Valtuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa on Parkkojan 

  koulun lähiliikunta-alueen toteuttamiseen varattu 250 000 €:n määräraha 

  ja vuoden 2020 taloussuunnitelmassa 100 000 €:n määräraha. 

 

   Lähiliikunta-alueen luonnossuunnitelmat, kustannusarvio ja rakennusta-

  paselitys ovat esityslistan liitteenä. 

 

   Asiakirjoihin on punaisella merkitty urakka-alue 1, vuonna 2019 toteu-

  tettava hanke ja sinisellä urakka-alue 2, vuoden 2020 taloussuunnitel-

  maan sisältyvä hanke.    ./.. 
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Khall § 18   ./.. 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus esittää Parkkojan koulun lähiliikunta-alueen luonnos-

  suunnitelman, kustannusarvion ja rakennustapaselityksen valtuuston hy-

  väksyttäväksi. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 9, liite 5-10 Lähiliikunta-alueen luonnossuunnitelmat, kustannusarvio ja rakennusta-

  paselitys ovat esityslistan liitteinä nro 5-10. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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UUDEN YKSITYISTIELAIN MUUTOSTEN HUOMIOIMINEN YKSITYISTIEAVUSTUSTEN 

MYÖNTÄMISPERUSTEISSA 

 

Khall § 19  Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. 

 Kuntaliitto on 21.1.2019 lähettänyt tiedotteen kunnan yksityistieavustuk-

 siin liittyvistä keskeisistä muutoksista. Uusi yksityistielaki lakkautti 

 kunnan yksityistieasioita hoitavat lautakunnat ja siirsi lautakuntien teh-

 tävät maanmittauslaitokselle. Samalla kunnan yksityistieavustusten 

 myöntämiselle tuli lakisääteisesti velvoittavia asioita. Seuraavassa on 

 poimittu lainsäädännöstä näitä keskeisiä asioita: 

 

 Kunnat voivat halutessaan edelleen: 

 avustaa yksityisteitä (yksityistielaki 84 §). 

 

 Kunta päättää: 

 -tienpitoon myönnettävistä avustuksista 

 -avustuksen ehdoista 

 -käytön valvonnasta 

 -tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kun-

  nan suoritettavaksi 

 

 Yksityistielaissa on kaksi uutta pakollista avustuskriteeriä valtion ja 

  kunnan avustuksille: 

 -tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, 

 -tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot ovat yksityistiere-

 kisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (50 §). 

 

 Kunnan on siis edellytettävä: 

 -avustuksen ehtona, että tiekunta on järjestäytynyt, 

 -tiekuntaa ilmoittamaan avustushakemuksessa, ovatko sen tiedot ajanta-

 salla (50 §) ja tiedot on ilmoitettu tie- ja katuverkoston tietojärjestel-

 mään 

 

 Kunnanvaltuuston hyväksymää yksityistieavustusten myöntämisen oh-

 jeistusta tulee täydentää siten, että se vastaa voimassa  olevaa lakia. 

 

 Voimassa olevat yksityistieavustuksen myöntämisperusteet on hyväksyt-

 ty kunnanvaltuustossa 26.6.1996 §:ssä 28. 

 

 1. Avustusta voidaan myöntää yksityisen tien kunnossapitoon ja paran-

 tamiseen. Avustettavan tien pituuden on oltava pysyvästi asuttuun talou-

 teen asti tien alkupisteestä vähintään 300 metriä. Tietä avustetaan enin-

 tään viimeiseen pysyvästi asuttuun talouteen asti. 

 

      ./.. 
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Khall § 19  ./.. 

 2. Tien parantamiseen myönnetään avustusta harkinnan mukaan. 

 

 3. Uuden tien rakentamista ei avusteta. 

 

 4. Pelkästään maa- ja metsätalouskäytössä tai vapaa-ajan asuntoihin joh-

 tavalle tien osalle ei avustusta myönnetä. Jos tie on kuitenkin huomatta-

 va läpiajotie ja tiellä on huomattava liikenteellinen merkitys, niin tien 

 parantamiseen myönnetään avustusta harkinnan mukaan. 

 

 5. Kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä on 75 % laskennallisista 

 kunnossapitokustannuksista niillä teillä, missä tiekunta on perustettu ja 

 muilla teillä 50 %. 

 

 6. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että tiekunta esittää edellisen 

 vuoden tilinpäätöksen sekä muut selvitykset tien kunnossapitomenoista. 

 Tien parantamisen osalta on esitettävä suunnitelma ja kustannusarvio. 

 

 7. Avustusta saavilla tieosilla voidaan pitää katselmuksia hoidon tason 

 arvioimiseksi. Avustusta myöntävällä toimielimellä on oikeus käyttää 

 harkintaa tapauskohtaisesti. 

 

 Uuteen ohjeeseen tehtävät muutokset yksityistieavustusten myöntämis-

  perusteiksi: 

 

 Ehdotetaan korjattavaksi kohta 5: 

 5. Kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä on 75 % laskennallisista 

 kunnossapitokustannuksista. 

 

 sekä lisättäväksi kohta 8 ja 9. 

 8. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on oltava perustettu tie-

  kunta. 

 9. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot tulee olla ilmoi-

 tettu yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. 

 

 Kunnanjohtajan esitys: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle yksityistieavustusten myöntämispe-

 rusteiden hyväksymistä seuraavan sisältöisinä: 

 

      ./.. 
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Khall § 19  ./.. 

 Yksityistieavustuksen myöntämisperusteet (muutokset lihavoitu) 

 

 1. Avustusta voidaan myöntää yksityisen tien kunnossapitoon ja paran-

 tamiseen. Avustettavan tien pituuden on oltava pysyvästi asuttuun talou-

 teen asti tien alkupisteestä vähintään 300 metriä. Tietä avustetaan enin-

 tään viimeiseen pysyvästi asuttuun talouteen asti. 

 

 2. Tien parantamiseen myönnetään avustusta harkinnan mukaan. 

 

 3. Uuden tien rakentamista ei avusteta. 

 

 4. Pelkästään maa- ja metsätalouskäytössä tai vapaa-ajan asuntoihin joh-

 tavalle tien osalle ei avustusta myönnetä. Jos tie on kuitenkin huomatta-

 va läpiajotie ja tiellä on huomattava liikenteellinen merkitys, niin tien 

 parantamiseen myönnetään avustusta harkinnan mukaan. 

 

 5. Kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä on 75 % laskennallisis-

 ta kunnossapitokustannuksista. 

 

 6. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että tiekunta esittää edellisen 

 vuoden tilinpäätöksen sekä muut selvitykset tien kunnossapitomenoista. 

 Tien parantamisen osalta on esitettävä suunnitelma ja kustannusarvio. 

 

 7. Avustusta saavilla tieosilla voidaan pitää katselmuksia hoidon tason 

 arvioimiseksi. Avustusta myöntävällä toimielimellä on oikeus käyttää 

 harkintaa tapauskohtaisesti. 

 

 8. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on oltava perustettu 

  tiekunta. 

 

 9. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot tulee olla 

 ilmoitettu yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjes-

 telmässä. Yksityistierekisterin pitäjänä toimii Maanmittauslaitos ja 

 tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tehtävistä ilmoituksista vastaa 

 Väylävirasto (ent. Liikennevirasto). 

 

 Mikäli kohdassa 8 ja 9. mainitut vaatimukset on laitettu vireille 

 ennen hakemuksen jättämistä, voidaan avustus myöntää ehdollisena 

 siten, että kohdan 8. ja 9. vaatimusten täytyttyä avustus maksetaan, 

 kun tiekunta on perustettu ja rekisteröity. Tämä edellyttää aina 

 harkinnanvaraisuutta ja avustus voidaan myös kyseiseltä vuodelta 

 evätä. Avustusta ei myöskään makseta enää seuraavana vuonna. 

 Tämä ohje on voimassa 1.1.2019 alkaen myönnettävissä avustuksis-

  sa.     ./.. 
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Khall § 19  ./.. 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

  puh. 040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 10  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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Kunnanhallitus § 56  19.3.2018  95 

 

VALTUUSTOALOITE, YHTEISÖLLISYYDELLE LISÄÄ TILAA PORNAISIIN 

 

Khall § 56  Keskustan valtuustoryhmä jätti 26.2.2018 kymmenen valtuutetun allekir-

 joittaman seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: 

 

  ”Tutkimusten mukaan kaupunkien ja kuntien mainetyön tulee olla osa 

 strategista johtamista.* Menestyksen kannalta ratkaisevinta on kuitenkin 

 seudun sisäinen maine eli paikan henki, joka synnytetään yhdessä teke-

 misellä. Pornaisissa tarvitaan lisää tilaa ja mahdollisuuksia kasvattaa yh-

 teisöllisyyttä. 

 

  Kuntalaisten ja yhdistysten käyttöön olisi tarpeen saada kunnan alueella 

 lisää tiloja. Uusien tilojen rakentaminen ja ylläpitäminen on kuitenkin 

 kallista, joten mielestämme olisi järkevää hyödyntää jo olemassa olevia 

 tiloja ja rakennuksia. Ehdotammekin siis, että kunnantalon vieressä kes-

 keisellä paikalla sijaitseva vanha pankin kiinteistö muutettaisiin koko-

 naan tai edes osittain ”Kuntalaisten taloksi”. 

 

  Talossa voisi toimia niin perhekahvila, kuin erilaiset yhdistykset ja yh-

 teisöt. Näin saataisiin kohtaamisia eri tahojen välille useammin ja samal-

 la yhdistyksillä ja yhteisöillä olisi mahdollisuus säilyttää paikassa pieni-

 muotoisesti tavaraa, jota muuten on hankala siirrellä paikasta toiseen 

 (MLL:n lelut ja kahvitavarat, partion askartelutavarat jne.). Samalla eri 

 yhdistysten toiminta ja tapahtumat tulisivat enemmän tutuiksi suurelle 

 yleisölle ja eri toimintamahdollisuudet lisäisivät kuntalaisten aktiivisuut-

 ta. Tästä on jo erittäin hyviä esimerkkejä lähikunnissa mm. Mäntsälässä 

 Treffi ja Loviisassa Kumppanuustalo Kulma. 

 

  Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Pornaisten kunnan omis-

 tama vanhan pankin kiinteistö muutetaan joko kokonaisuudessaan tai 

 osittain Pornaisten yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön.  

 

  Pornaisissa 26.2.2018 

 

 Keskustan valtuustoryhmä 

 

 Viite:https://www.ulapland.fi/news/Vaitos-Maine-muuttaa-

elinvoiman-vetovoimaksi-/38013/72b03547-eef1-4955-934d-

e9c087cf8fc0.” 

 

 Kyseistä tilaa on tiedusteltu useampiin käyttötarkoituksiin. 

 

      ./.. 
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Khall § 56  ./.. 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

 Kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tietoonsa saatetuksi. Asiaan 

 palataan sen jälkeen, kun ratkaisut varhaiskasvatuksen osalta on päätetty. 
 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 
 

 Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 
 

Khall § 41   Varhaiskasvatus on siirtynyt takaisin Pornaisten kuntaan 1.1.2019. Päi-

  vähoitotilojen osalta ei tällä hetkellä ole tarvetta tilojen ottamiseen päi-

  vähoidon käyttöön. 

 

   Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa on varattu 25 000 euron 

  määräraha ns. vanhan pankin talon sisätilojen pintaremontoimiseen, jotta 

  talo voidaan kunnostaa yhdistystaloksi. 

 

   Tekninen toimisto on ilmoittanut, että pintaremontointi tehdään kevään 

  aikana ja kalustaminen kesän aikana. Talo olisi käyttöönotettavissa vii-

  meistään loppukesästä. Remontointiaikatauluun saattaa vaikuttaa se, tar-

  vitaanko taloa väistötilana kunnantalon kattoremontin aikana. 
 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen ns. vanhan pankin talon 

  remontointiaikataulun osalta tietoonsa saatetuksi ja ilmoittaa sen myös 

  valtuustolle tiedoksi. 

 

   Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä toteaa valtuusto-

  aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 

 

Kvalt § 11  Kunnanvaltuuston päätös: 

  

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ______________________ 
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KAAVOITUSKATSAUS 2018 

 

Khall § 46, liite 20 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään ker-

  ran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vi-

  reille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä; 

  tätä kutsutaan kaavoituskatsaukseksi. 

 

   Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsitte-

  lyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä 

  vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteutta-

  miseen. 

 

   Pornaisten kunnan kaavoituskatsauksen 2018 pohjana on kaavoitusoh-

  jelma sekä kunnanhallituksen erikseen tekemät päätökset kaavoituksen 

  käynnistämisestä. 

 

   Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan kunnan kotisivuilla. 

 

   Kaavoituskatsaus 2018 on liitteenä nro 20. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus päättää tiedottaa kuntalaisille kunnassa vireillä olevista 

  ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista liitteenä nro 20 olevan 

  kaavoituskatsauksen muodossa. 

 

   Kaavoituskatsaus 2018 lähetetään tiedoksi valtuustolle. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
 

 

Kvalt § 12, liite 11 Kaavoituskatsaus on liitteenä nro 11. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 ______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Kvalt § 13 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 § 14 Kokouksen alussa luovutettiin lehtori Jukka Esa Ilmari Raulamolle Ta-

savallan Presidentin 6.12.2018 myöntämä Suomen Valkoisen Ruusun 

Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein. 

 

 ______________________ 
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Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   25.2.2019 15 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen pe-

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

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

11, 12, 13, 14 

 

 

 

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 

 

8, 9, 10 

 

 

 

 

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 

 


