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mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  23/2019 

Kunnanhallitus  Sivu 

  468 

KOKOUSAIKA Maanantai 16.12.2019 klo 18.15 – 18.20 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija 

Lastuvuori Jenni, poissa 

Laukka Jorma 

Niinikoski Terhi 

Palviainen Erja 

Vilén Mika, poissa 

Nyrhivaara Henna, Jenni Lastuvuoren varajäsen   

de Jong Peter, Mika Vilénin varajäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra kunnanvaltuuston II vpj 

Marttila Seija hallintojohtaja, esittelijä 

Pietilä Jukka vs. tekninen johtaja 

Samola Riitta talous- ja viestintäjohtaja,  

 pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 280 – 281 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastettiin 16.12.2019. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Laukka ja Terhi Niinikoski. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Riitta Samola 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 16.12.2019 

Allekirjoitukset 

     

 

Jorma Laukka   Terhi Niinikoski 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 18.12.2019 
Virka-asema  

Talous- ja viestintäjohtaja  Riitta Samola 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

469 Kunnanhallitus § 280  16.12.2019 

Kunnanhallitus § 271  9.12.2019  454 

Kunnanhallitus § 194  19.8.2019  332 

Kunnanhallitus § 28  19.2.2019  50 

 

LAIDUNALUEEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 28, liite 4,5,6 Pornaisten kunnanvaltuusto hyväksyi osana vuosien 2018–2020 kaavoi-

tusohjelmaa Laidunalueen asemakaavan laadintatyön. Kaavan laatijaksi 

oli jo aiemmin suoritetun kilpailutuksen kautta valittu Sweco Ympäristö 

Oy.  

 

 Kunnanvaltuusto linjasi asemakaavatyötä seuraavasti: Laidunalueen 

lunastuksen päätyttyä alueelle kehitetään asumiseen, palveluasumiseen, 

loma-asumiseen ja mahdollisesti ryhmäpuutarha-asumiseen tarkoitettu 

alue. Tutkitaan myös pienimuotoisen majoitustoiminnan mahdollisuutta. 

 

 Liitteenä nro 4 on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä liit-

teenä nro 5 on kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa sekä niihin liittyvä kaava-

selostus liitteenä nro 6 mielipiteiden antamista varten. Tässä vaiheessa 

majoitustoimintaa alueelle ei ole esitetty, mutta sen sijaan on osoitettu 

varaus Mustijoen melontakeskuksen sijoittamiselle. 

 

 Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan seuraavilta osiltaan: 

 

 VE 1 (liite 5) 

 - sisältää palvelurakennusten korttelin 

 - melontakeskukselle käynti Laiduntien kautta 

 

 VE 2 (liite 5) 

 - ei palvelurakentamista, tilalla omakotitontteja  

 - melontakeskukselle käynti Onnentaipaleen kautta  

 

 Kaavaselostuksessa, liite nro 6, on esitetty vaihtoehtojen kuvaukset ja 

vaikutusarviointi vertailuineen. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Pornaisten kunnanhallitus päättää laittaa Laidunalueen asemakaavan vi-

reille ja kuuluttaa vireille tulosta MRL:n edellyttämällä tavalla.  

 

 Samalla kunnanhallitus päättää asettaa MRA 30 § mukaisesti nähtäville 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaksi asemakaavakartoilla esitet-

tyä luonnosvaihtoehtoa sekä kaavaselostuksen. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

      ./.. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

470 Kunnanhallitus § 280  16.12.2019 

Kunnanhallitus § 271  9.12.2019  455 

Kunnanhallitus § 194  19.8.2019  333 

Kunnanhallitus § 28  19.2.2018  51 

 

Khall § 28 ./.. 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 194, liite 40, 41 Laidunalueen asemakaavaa koskeva ehdotus ja kaavaselostus liitteineen 

sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmistuneet nähtäville 

asettamista varten 

  

 Laidunalueen asemakaavan luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunni-

telma pidettiin nähtävänä MRL 63 § ja MRA 30 §:n mukaisesti 12.3 –

10.4.2018 välisenä aikana.  

 

 Luonnoksesta jätettiin kuusi lausuntoa ja kuusi mielipidettä. Liitteenä 

nro 40 on asemakaavaehdotus sekä liitteenä nro 41 asemakaavan kaava-

selostus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan laatijan vastineet 

lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä muinaisjäännösinventointi on esitetty 

kaavaselostuksen liitteinä 2-4.  

 

 Muina asemakaavaa koskevia asiakirjoja, taustaselvityksiä ja lähdemate-

riaalia ovat luonto- ja maisemaselvitys, rakennettavuusselvitys, liito-

oravaselvitysselvitys ja ohjeelliseksi laaditut rakentamistapaohjeet.   

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 

 Kunnanhallitus hyväksyy kaavaselostuksen liitteen mukaiset vastineet 

esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ja päättää asettaa asemakaava-

ehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 

sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.  

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.  

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014.  

 

      ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

471 Kunnanhallitus § 280  16.12.2019 

Kunnanhallitus § 271  9.12.2019  456 

Kunnanhallitus § 194  19.8.2019  334 

 

 

Khall § 194 ./.. 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

 ______________________ 

 

 

Khall § 271, liite 47-49 Asemakaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävänä MRL 65 §:n ja MRA 

27 §:n mukaisesti 29.8. – 30.9.2019. 

 

Liitteenä nro 47 kaavaselostus ja liitteenä nro 48 on asemakaavakartta. 

Asemakaavan laatijan vastine ehdotuksen palautteeseen on liitteenä nro 

49.  
 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy kaavan laatijan 27.11.2019 päivätyn 

vastineen ehdotusta koskevaan palautteeseen, asemakaavaan tehdyt vä-

häiset muutokset sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset.  
 

Kunnanhallitus päättää esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyt-

täväksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

 puh. 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 280, liite 49 Kunnanjohtajan ehdotus: 

   

  Kunnanhallitus täydentää 9.12.2019 §:ssä 271 tekemäänsä esitystä ja 

  hyväksyy täydennetyn 13.12.2019 päivätyn vastineraportin kunnanval-

  tuustolle esitettäväksi. 

 

       ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

472 Kunnanhallitus § 280  16.12.2019 

 

 

 

Khall § 280  ./.. 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,  

 puh. 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ___________________ 

 



 

 

473 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  16.12.2019  281 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

280 

 

 

 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaa-

timusviran- 

omainen  

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. 

 

 

  

Pornaisten kunnanhallitus 

Kirkkotie 176, PL 21 

07171 Pornainen 
 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 

 Pykälät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

474 VALITUSOSOITUS  

Valitusvi-

ranomainen 

ja valitus-

aika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali-

tuksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Helsingin hallinto-oikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunnallisvalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

 

  30  päivää 

 

 

 Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 Valitusaika 

 

  30  päivää 

 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Markkinatuomioistuin  

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki  

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi 

Pykälät 

  

273 

Valitusaika 

 

  14  päivää 

 

 

  

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

       

 

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 jäl-

jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasia-

kirjojen toi-

mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-

tusasiakirjat 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 
 

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: 

ma - ke 8.00 - 16.00 

to 8.00 - 18.00 

pe 8.00 - 12.15 

 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

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

 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) Jos toimitettava 

 

 


