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PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  11/2018 

Kunnanhallitus  Sivu 

  205 

KOKOUSAIKA Maanantai 21.5.2018 klo 18.00 – 18.50 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija, poissa 

Liu Päivi  

Niinikoski Terhi 

Pajunen Juha  

Vilén Mika 

Villanen Riitta 

 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka kunnanvaltuuston pj  

Putus Jaana kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Autere Mikko                                tekninen johtaja, § 119 klo 18.00-18.15 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 117 – 130 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 24.5.2018. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Niinikoski ja Riitta Villanen. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                     Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen 24.5.2018 

Allekirjoitukset 

     
 

Terhi Niinikoski   Riitta Villanen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 25.5.2018 
Virka-asema 

Hallintojohtaja Seija Marttila 
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ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA 

 

Khall § 117  Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimus uudistettiin vuon-

 na 2017. Perussopimusta on sovellettu 1.6.2017 lukien. Jäsenet kuntayh-

 tymän yhtymähallitukseen valittiin toimikaudelle 1.6.2017 – 31.5.2018. 

 

 Perussopimuksen 10 §:n mukaan kuntayhtymän ylin päättävä toimielin 

 on hallitus, jonka toimikausi on yksi (1) vuosi. Perussopimuksen 9 §:n 1 

 kohdan mukaan jäsenkunnat päättävät:  

 

 Yhtymähallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinnasta 

 niin, että jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 30 

 prosentin omistusosuutta kohti. Jokaisella kunnalla on kuitenkin vähin-

 tään yksi yhtymähallituksen jäsen. Yhtymähallituksen puheenjohtajan 

 valitsee Porvoo ja varapuheenjohtajan Loviisa. 

 

 Jäsenten valinnassa tulee noudattaa lakia sukupuolten välisestä tasa-

 arvosta. Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinnassa noudatet-

 tiin alla olevan taulukon mukaista sukupuolijakautumaa, jota voidaan 

 noudattaa myös 1.6.2018 – 31.5.2019 toimikaudella. 

 

 Askola 1N 

 Lapinjärvi 1N 

 Loviisa 1N 

 Myrskylä 1N 

 Orimattila 1M 

 Pornainen 1M 

 Porvoo 1N+2M 

 Pukkila 1M 

 Sipoo 1N 

 (N=nainen, M=mies) 

 

 Perussopimuksen 34 §:n mukaan se on voimassa 31.12.2018 saakka, 

 kunnes kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestäminen on siirret-

 ty uudelle toimijalle, jonka jälkeen kuntayhtymä jatkaa toimintaansa 

 kiinteistökuntayhtymänä. 

 

 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat kevään 2018 

 aikana päättäneet järjestelyistä, joiden seurauksena kuntayhtymä pure-

 taan 31.12.2018 ja sen toiminnat siirretään toukokuussa 2018 perustetta-

 valle osakeyhtiölle yhdessä Oy Porvoo International College Ab:n toi-

 mintojen kanssa. Osa jäsenkunnista eroaa kuntayhtymästä eikä osallistu 

 osakeyhtiön perustamiseen.  

      ./.. 
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Khall § 117  ./.. 

 Perussopimuksen 30 §:n mukaan kuntayhtymän purkautuessa yhtymä-

 hallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, jonka jäsenkuntien val-

 tuustot hyväksyvät. Kuntayhtymästä eronneet jäsenkunnat eivät enää 

 eroamisen jälkeen osallistu kuntayhtymää koskevaan päätöksentekoon, 

 joten kuntayhtymän perussopimus on jäsenten lukumäärän ja omistus-

 osuuksien puolesta saatettava ajan tasalle ennen kuntayhtymän loppusel-

 vitystä. 

 

 Kuntayhtymässä jatkavien ja osakeyhtiön perustamiseen osallistuvien jä-

 senkuntien tulee valita kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenet 

 1.6.2018 lukien kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksymiseen saakka. 

 Kunnat, jotka eroavat kuntayhtymästä, valitsevat jäsenet 1.6.2018 lukien 

 siihen saakka, kunnes kuntayhtymän yhtymähallitus on myöntänyt niille 

 eron kuntayhtymästä. 

 

 Porvoo  

 Kaupunginhallitus valitsee kaksi jäsentä ja puheenjohtajan sekä kolme 

 henkilökohtaista varajäsentä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän yh-

 tymähallitukseen 1.6.2018 lukien siihen saakka, kunnes kuntayhtymän 

 loppuselvitys on hyväksytty. 

 

 Loviisa 

 Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajan ja jäseneen sekä kaksi henki-

 lökohtaista varajäsentä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymä-

 hallitukseen 1.6.2018 lukien siihen saakka, kunnes kuntayhtymän loppu-

 selvitys on hyväksytty. 

 

 Askola, Lapinjärvi ja Sipoo: 

 Kunnanhallitus valitsee jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Itä-

 Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukseen 1.6.2018 lukien 

 siihen saakka, kunnes kuntayhtymän loppuselvitys on hyväksytty. 

 

 Myrskylä, Orimattila, Pornainen ja Pukkila: 

 Kunnanhallitus valitsee jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Itä-

 Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukseen 1.6.2018 lukien 

 siihen saakka, kunnes kunnalle on myönnetty ero Itä-Uudenmaan koulu-

 tuskuntayhtymästä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus valitsee jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Itä-

 Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukseen 1.6.2018 lukien 

 siihen saakka, kunnes kunnalle on myönnetty ero Itä-Uudenmaan koulu-

 tuskuntayhtymästä.    ./.. 
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Khall § 117  ./.. 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymä-

hallitukseen jäseneksi Hannu Haukkasalon ja hänen henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi Juha Virkin 1.6.2018 lukien siihen saakka, kunnes kunnal-

le on myönnetty ero Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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PALVELUPÄÄLLIKÖN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 118  Palvelupäällikkö Hilkka Seppinen on toimittanut 15.5.2018 päivätyn 

 seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

- laitoshuoltajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 3.9.2018 alkaen 

- tällä hetkellä tehtävässä oleva henkilö jää eläkkeelle 

- talousarviossa on määräraha 

 Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virko-

 jen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tar-

 vitaan kunnanhallituksen lupa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy haetun täyttöluvan hakemuksen mukaan. 

 

 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. 

 

  ______________________ 
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MÄÄRÄRAHAN SIIRTOESITYS / TEKNINEN TOIMI 

 

Khall § 119  Vuoden 2018 talousarviossa kohdassa Talonrakennus on varattu kun-

 nanviraston kattorakenteiden uusimiseen 340 000 €. Taloussuunnitel-

 massa on ensi vuodelle 30 000 € julkisivun korjauksiin. 

 

  Kunnanviraston vanha osa on suojeltu. Alkuperäiseen suunnitelmaan 

 räystäiden jatkamiselle rakennuksessa ei saatu museovirastolta puoltavaa 

 kannanottoa, joten suunnitelmia jouduttiin päivittämään. Suunniteltu 

 ajankohta rakentamiselle (touko-elokuu) viivästyi suunnitelmiin tehtyjen 

 muutosten ja hankinta-asiakirjojen lykkääntymisen vuoksi, joten on jär-

 kevää siirtää hanke vuodelle 2019. Tällöin kilpailutus pystytään toteut-

 tamaan heti vuoden vaihteen jälkeen ja samalla ensi vuodelle suunniteltu 

 julkisivun korjaus voidaan lisätä samaan urakkaan kattoremontin kanssa. 

 

  Palotallille on saatu purkulupa. Tarkat purkukustannukset selviävät kil-

 pailutuksen myötä. Purkutyölle ei ole varattu käyttötalouden puolella 

 erillistä määrärahaa. Hankkeelle oli varattu määräraha vuoden 2017 ta-

 lousarviossa, mutta hanketta ei voitu toteuttaa purkuluvan saannin vii-

 västymisen vuoksi. 

 

  Kunnan hankkiman Kartanonrinteen kunnallistekniikka ja tiestö on ra-

 kentamatta. Alueelle on valmiit rakennussuunnitelmat, joten hanke voi-

 taisiin kilpailuttaa olemassa olevilla rakentamissuunnitelmilla. Koko-

 naisrakentamisen kustannukset selviävät tarjouskilpailussa. Hankkeen 

 tulisi ajoittua syksylle ja keväälle, jolloin vuoden 2019 keväällä kunta 

 pystyisi jo myymään tontteja alueelta. Samalla nykyiset jo rakennetut 

 alueet saataisiin toteutettua loppuun. Alueen katuvalaistus tulee rakentaa 

 myös valmiiksi. 

 

  Tekninen toimi esittää, että vuoden 2018 talousarvion investointiosan 

 Talonrakennus kohdasta, kiinteistöt 340 000 € siirretään määrärahaa seu-

 raaviin kohtiin: 
 

1) Maa- ja vesirakennuskohteet,  

Kadut ja kevyen liikenteen väylät 285 000 € 

- Kartanonrinteen alueen puuttuvien katujen ja kunnallistekniikan 

rakentamiseen 145 000 € 

(vuoden 2019 talousarvioon esitetään 250 000 €) 

- Kartanonrinteen katujen päällystystyöt 50 000 € 

- Jyrkäntien pysäköintialueen rakentamiseen 90 000 € 

(hankkeelle varattu vuoden 2018 talousarviossa 80 000 €) 

     ./.. 
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Khall § 119 ./.. 

2) Aineeton omaisuus, tievalaistuksen maksuosuudet  20 000 € 

- Kartanonrinteen tievalaistuksen rakentamiseen 

 

3) Palotallin purkutöitä varten käyttötalouspuolelle 30 000 € 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy vuoden 2018 ta-

 lousarvioon edellä esittelytekstissä olevat määrärahasiirrot sekä 30 000 € 

 suuruisen määrärahan palotallin purkutöitä varten. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / 611-401-12-117 

 

Khall § 120  Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman. 

 

  RAKENNUSPAIKKA:  

 

 Suunniteltu rakennuspaikka on kiinteistö (611-401-12-117 Kissankul-

 ma), jolle on aiemmin rakennettu asuinrakennus (269 krsm2). Kiinteis-

 töllä on voimassa oleva rakennuslupa yhden auton autotallille. Tontille 

 on rakennettu luvatta noin 4 krsm2:n suuruinen saunarakennus. 

 Kiinteistö sijaitsee Pornaisten pohjoisosassa Halkian kylässä osoitteessa 

 Hakalanpolku 28. Kiinteistön maasto ympäristöineen on metsää. 

 

 HAETAAN: 

 

  Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa ko. saunarakennukselle ja 

 aikaisempaa suuremmalle autotallirakennukselle (74 krsm2) eli raken-

 nusoikeuden lisäystä.  

 Kiinteistön rakennusoikeus on 10% tontin pinta-alasta eli 254 krsm2. 

 Aiemmin on rakennettu asuinrakennus (269 krsm2). Nyt poikkeamislu-

 paa haettavista saunarakennuksesta (8 krsm2) ja suuremmasta autotallis-

 ta (74 krsm2) kertyisi lisää kerrosalaa 82 krms2. Näin ollen kiinteistön 

 kokonaiskerrosalaksi tulisi 351 krsm2, joka on 38% suurempi, kuin kiin-

 teistön rakennusoikeus. 

 

 KAAVOITUSTILANNE: 

 

 Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella eli mitään 

 erityisiä aluevarauksia ole. 

 Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Pornaisten pohjoisten kylien 

 osayleisaava vuodelta 2009. Osayleiskaavassa kiinteistön kohdalla on 

 musta pallo eli vanhan rakennuspaikan symboli.  

 Asemakaavaa alueella ei ole. 

               

 ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (15.5.2018): 

 

 MRL:n §171 mukaan poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoituk-

 selle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, 

 eikä vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeut-

 taa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavut-

 tamista, eikä johtaa merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 

 merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

 

       ./.. 
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Khall § 120  ./.. 

 Aluearkkitehti ei puolla poikkeamisen myöntämistä kokonaisuudessaan, 

 vaan ehdottaa seuraavaa; 

 

 Jo rakennetulle saunalle myönnetään poikkeamislupa sillä ehdolla, että 

 siitä tehdään asianmukaiset rakennuslupa-asiakirjat ja niiden mukaiset 

 tarkastukset. 

 Uudelle, suuremmalle autokatokselle ei myönnetä poikkeamislupaa, 

 vaan pitäydytään vanhassa, voimassa olevan luvan mukaisessa autotal-

 lissa. 

 Uusi, suurempi autotalli aiheuttaisi niin suuren rakennusoikeuden ylityk-

 sen, että siitä seuraisi hallitsematon kehitys, kun lupien myöntämisessä 

 toimitaan lain yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan. 

 Noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä.  

 Tontille tulee jättää hyvä suojapuusto. 

 Jätevesien ja jätteiden käsittely: noudatetaan ympäristöviranomaisten 

  määräyksiä. 

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi alueen sijainti osoitekartalla ja 

 maakuntakaavan kartalla sekä osayleiskaavakartalla. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: 

 

Jo rakennetulle saunalle tulisi myöntää poikkeamislupa sillä ehdolla, että 

siitä tehdään asianmukaiset rakennuslupa-asiakirjat ja niiden mukaiset 

tarkastukset. Uudelle, suuremmalle autotallille tulisi myös myöntää 

poikkeamislupa. 

 

Perusteluna poikkeamisluvan myöntämiselle on, että tontti on alunperin 

lohkottu liian pieneksi, eikä riittävien ja tontin käyttötarkoitukseen so-

veltuvien säilytystilojen rakentaminen ole muutoin mahdollista 

 

Kunnanhallitus liittää mukaan lausuntoonsa maanomistajan toimittaman 

lisäselvityksen. 

  

Tontille tulee jättää hyvä suojapuusto, jätevesien ja jätteiden käsittelyssä 

tulee noudattaa ympäristöviranomaisten määräyksiä. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

      ./.. 
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Khall § 120  ./.. 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh.040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

  

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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LAUSUNTO POIKKEAMISESTA / 611-406-15-35 

 

Khall § 121  Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman.  

   

 RAKENNUSPAIKKA:  

 

 Suunniteltu rakennuspaikka on kiinteistö (611-406-15-35 Koivikko), 

 jolle on aiemmin rakennettu autosuoja/varasto ja saunarakennus, 

 yhteensä 80 krsm2, jotka poikkeamisluvan tullessa myönteisenä 

 puretaan. 

 Kiinteistö sijaitsee Pornaisten eteläosassa Laukkosken kylässä 

 osoitteessa Vuoteenkoskentie 101. Kiinteistö on Mustijoen rantatontti.  

 Maasto ympäristöineen on metsää. 

 

 HAETAAN: 

 

  Kiinteistön omistaja hakee lupaa osayleiskaavasta poiketen 

 käyttötarkoituksen muutosta loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi. 

  Suunnitellun rakennuksen etäisyys rannasta myös poikkeaa 

 rakennusjärjestyksen etäisyydestä, joka on 40 m ranta-alueilla. Rakennus 

 olisi osittain 40 metriä lähempänä rantaa. 

  Kiinteistölle aiemmin myönnetty poikkeamislupa (16.1.2012) ja 

 rakennuslupa ovat vanhentuneet. 

 

 KAAVOITUSTILANNE: 

 

 Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella eli mitään 

 erityisiä aluevarauksia ole. 

 Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Pornaisten eteläisten kylien 

 osayleisaava vuodelta 2011. Osayleiskaavassa kiinteistön kohdalla on 

 musta pallo eli vanhan rakennuspaikan symboli ja kiinteistö sijaitsee 

 RA-alueella.  Ra-alue on loma-asuntoalue, joka on tarkoitettu loma-

 asuntojen rakentamiseen.  

 Alueella olevan lomarakennuksen käyttötarkoitus voidaan muuttaa 

 vakituiseksi asunnoksi seuraavin ehdoin: 

- rakennuspaikan koko on vähintään 3000 m2 

- rakennuspaikan lähistöllä on pysyvää asutusta, ja muutos tukee 

kylärakennetta  

- rakennuspaikka liitetään kunnalliseen tms. vesi- ja viemäriverkostoon 

- asuinrakennus on riittävän etäisyyden päässä rannasta 

- rakennuspaikka on olemassa olevan päätieverkon tuntumassa ja 

uudisrakentaminen tai rakennuksen kunnostus- ja laajennustyöt 

toteutetaan ympäröivään rakennuskantaan ja maisemaan sopeuttaen. 

 

 Asemakaavaa alueella ei ole.   ./.. 
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 ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (15.5.2018): 

 

 MRL:n §171 mukaan poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa 

 kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle 

 järjestämiselle, eikä vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden 

 saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista 

 koskevien tavoitteiden saavuttamista, eikä johtaa merkittävään 

 rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 

 muita vaikutuksia. 

  

 Aluearkkitehti puoltaa poikkeamisen myöntämistä. 

 

 Kiinteistölle on haettu ja saatu aiemmin vastavanalainen, tosin hieman 

 pienemmälle asunnolle, poikkeamislupa ja rakennuslupa, jotka ovat 

 menneet vanhoiksi. 

 Osayleiskaava on ollut jo tuolloin voimassa ja samat aiemmin esitetyt 

 perustelut ovat edelleen voimassa. 

 

 Noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä.  

 Tontille tulee jättää hyvä suojapuusto. 

 Jätevesien ja jätteiden käsittely: noudatetaan ympäristöviranomaisten 

  määräyksiä. 

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi aikaisempi poikkeamislupa, 

 alueen sijainti osoitekartalla ja maakuntakaavan kartalla sekä 

 osayleiskaavakartalla. 

  

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus puoltaa haettua poikkeamista aluearkkitehdin esittämin 

  perustein. 

 

Aiempi poikkeamislupa oli myönnetty 120 k-m2:n rakennukselle ja nyt 

kyseessä on luvan hakeminen 200 k-m2:n suuruiselle rakennukselle.  

 

Poikkeamis- ja rakennuslupakäsittelyjen yhteydessä tulee varmistaa 

rakennuksen soveltuminen rakennuspaikalle. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätösestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. 

 040 174 5014. 

      ./.. 
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 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-406-10-79 

 

Khall § 122  Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman.  

 

  HAKIJA:  

    

  Kiinteistön omistajat ovat jättäneet suunnittelutarvehakemuksen, joka 

  koskee 58,09 hehtaarin kiinteistöä 611-406-10-79 Huhtamäki. Kiinteistö 

  on rekisteröity vuonna 2015 ja sillä on yksi asuinrakennus ulkoraken-

  nuksineen ja pihapiireineen. 

 

 RAKENNUSPAIKKA: 

   

 Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä 

 osoitteessa Hirvensuontie 190. Lähistöllä on saman tien varrella kuusi 

 omakotitaloa. Ehdotettu rakennuspaikka on loiva, pohjoiseen suuntautu

 va metsäinen rinne. 

 Alakouluun on matkaa 3 km ja yläkouluun 6 km.   

 Alueella on vesi- ja viemäriverkosto.   

 

 HAETAAN: 

 

  Kiinteistön omistajat hakevat suunnittelutarveratkaisua  

 1,5-2-kerroksiselle omakotitalolle ja talousrakennukselle, joiden kerros-

 ala tulisi olemaan noin 200 krsm2.  

 

 KAAVOITUSTILANNE: 

 

 Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella, jolla ei 

 ole mitään erityisiä aluevarauksia.  

 Osa kiinteistöstä on eteläisten kylien osayleiskaavassa ja osa sen ulko-

 puolella. Osayleiskaava-alue on rakennuspaikasta noin 200 metrin etäi-

 syydellä ja rajoittuu ko. kiinteistön lohkoon pohjoisemmassa. 

 Myöskään asemakaavaa ei rakennuspaikalla ole. 

 Alue on MRL:n § 16, § 72, § 136 ja § 137 mukaan suunnittelutarvealuet-

  ta. 

 

 ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (16.5.2018): 

 

 Hakemuksen mukaisesta rakentamisesta ko. paikalle ei saa olla haittaa 

 (MRL137§) asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käy-

 tön muulle järjestämiselle; ja sen tulee olla sopivaa yhdyskuntateknisten 

 verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden 

 ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja     

      ./.. 
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 olla sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuttaa erityisten 

 luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystar-

 peiden turvaamista eikä säilyttämistä. 

 Rakentaminen ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään ra-

 kentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 

 vaikutuksia. 
 

 Kiinteistö on rekisteröity vuonna 2015 ja se on yhdistelty useista eri 

 kiinteistöistä. Ennen suunnittelutarveratkaisun voimaan tuloa on tehtävä 

 emätilaselvitys, jossa tarkastellaan ko. kiinteistön mahdollisia uusia 

 osayleiskaavan ulkopuolella sijaitsevia rakennuspaikkoja. Jos emätila-

 selvitys, jossa mitoitusperiaatteina käytetään lähellä olevaa Pornaisten 

 eteläisten kylien osayleiskaavan mitoitusperiaatteita ja se antaa tu-

 lokseksi uuden rakennuspaikan, niin tämä suunnittelutarveratkaisupää-

 tös on myönteinen. 
 

 Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan haja-asutusalueella rakennuspai-

 kan maapinta-alan tulee olla 10 000 m2. 
 

 Hakijan tulee täydentää asemapiirrosta siten, että siinä osoitetaan selvä 

 rakennusalue ko. kiinteistöllä.  

 Rakennusten sijoittamisessa tontille on neuvoteltava rakennustarkastajan 

 ja aluearkkitehdin kanssa niiden lopullinen sijainti rakennusluvan hake-

 misen yhteydessä. 

 Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan kunnan viranomaisten 

  määräyksiä. 
 

 Aluearkkitehti puoltaa suunnittelutarveratkaisua edellä mainituin ehdoin.  
 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osoitekartasta, 

 maakuntakaavasta ja valokuva rakennuspaikalta.  
 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua ehdollisena 

aluearkkitehdin esittämin ehdoin. 
 

 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. 

  ______________________ 
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UURASTAJANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ASETTAMINEN VIREILLE SEKÄ 

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ASETTAMINEN LUONNOKSENA NÄHTÄVILLE 

 

Khall § 123, liite 15-17 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. 

 

  ______________________ 
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Kunnanhallitus § 29  19.2.2018  52 

 

 

LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 29, liite 7, 8, 9 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävä-

  nä MRA 30 §:n mukaisesti 30.11 – 13.12.2016. 

 

  Luonnoksesta jätettiin yksi mielipide. Kaavan laatijan vastine esitettyyn 

  mielipiteeseen on esitetty liitteessä nro 7. Liitteenä nro 8 on asema- 

  kaavakartta ja nro 9 kaavaselostus. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 7 mukaisen vastineen 

  esitettyyn mielipiteeseen ja päättää asettaa asemakaavaehdotuksen näh-

  täville MRA 27 §:n mukaisesti sekä pyytää siitä 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 § 124, liite 18, 19 Kaavaehdotus pidettiin nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti  

12–26.3.2018.  
 

Uudenmaan ELY-keskus antoi ehdotuksesta lausunnon, jossa edellytet-

tiin liikennemelun suojausta koskevan kaavamääräyksen lisäämistä ase-

makaavaan. Tämä lisäys on tehty asemakaavaan. Museovirastolla ja 

Porvoon terveydensuojelujaostolla ei ollut huomautettavaa. Muistutuksia 

ei jätetty.   

 

Liitteenä nro 18 on kaavaselostus ja liitteenä nro 19 on asemakaavakart-

ta. 

 

     ./.. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy asemakaavamääräykseen tehdyn 

vähäisen muutoksen sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset.  

 

Kunnanhallitus päättää esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyt-

täväksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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Kunnanhallitus § 193  15.10.2012  359 

 

ROSK´N ROLL OY:N JA ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N YHDISTYMISPROSES-

SIN JATKUMISEEN LIITTYVÄ YHTIÖIDEN ARVONMÄÄRITYS 

 

Khall § 193, liite 50 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n (IUJ) ja Länsi-Uudenmaan alueella toi-

mivan Rosk´n Roll Oy Ab:n hallitusten tekemien selvitysten mukaan 

näiden kahden yhtiön yhdistymisellä voitaisiin turvat kuntalaisten jäte-

huoltoa, tehostaa jätteiden hyödyntämistä sekä vähentää jätehuollonke-

hittämiseen liittyviä taloudellisia riskejä. 
 

 Yhtiöiden hallitukset esittivät omistajille keväällä 2012 neuvotteluiden 

aloittamista fuusion toteuttamiseksi. Yhtiöiden omistajakuntien välisten 

neuvottelujen perusteella on laadittu fuusion toteuttamiseksi tarvittavat 

sopimukset. 
 

 IUJ:n yhtiökokous pidetään 11.12.2012. Yhtiökokouksessa käsitellään 

yhtiön hallituksen esitys fuusion toteuttamiseksi. 
 

 Jotta fuusiosta voidaan päättää joulukuun yhtiökokouksessa, kuntien tu-

lee hyväksyä Rosk´n Roll Oy Ab:n ja IUJ:n välinen yhdistymissopimus 

liitteineen ja evästää yhtiökokousedustajansa toimimaan sopimuksen 

edellyttämällä tavalla. 
 

 Kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä on 227 625. Pornaisten kunnan 

omistusosuus IUJ:ssä on 3,7 % ja fuusioidussa yhtiössä 1,6 %. 
 

 Fuusioneuvottelujen yhteydessä on keskusteltu myös yhteisestä jätelau-

takunnasta. Kunnat ovat olleet yksimielisiä siitä, että lautakunnan suu-

ruudeksi ehdotetaan 12 jäsentä, jolloin jokaisella kunnalla olisi lauta-

kunnassa edustaja. Lautakunnan isäntäkunta olisi Raasepori. Puheenjoh-

tajana ja varapuheenjohtajana vuorottelisivat Porvoo ja Raasepori. 
 

 Esityslistan liitteenä nro 50 ovat: 

- Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk´n Roll Oy Ab:n fuusioselvi-

tys hyödyistä ja haitoista 

- yhdistymissopimus liitteineen 
 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n 

ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Merkitään tiedoksi, että Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk´n Roll 

Oy Ab:n hallitukset sekä em. yhtiöiden omistajakunnat ovat neuvotelleet 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk´n Roll Oy Ab:n yhdistymisestä. 

./.. 
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Kunnanvaltuusto § 73  29.10.2012  126 

Kunnanhallitus § 193  15.10.2012  360 

 

Khall § 193 ./.. 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Itä-Uudenmaan Jä-

tehuolto Oy:n ja Rosk´n Roll Oy Ab:n yhdistymisen liitteenä nro 50 ole-

van yhdistymissopimuksen ja sen liitteenä olevan osakassopimuksen, 

yhtiöjärjestyksen ja osakevaihtosopimuksen mukaisesti. 
 

Kunnanhallitus esittää lisäksi, että valtuusto valtuuttaa allekirjoittamis-

oikeuden omaavien viranhaltijoiden allekirjoittamaan lopullisen yhdis-

tymissopimuksen Pornaisten kunnan puolesta ja tekemään seuraavat 

tekniset täydennykset sekä vastaavat muutokset ja lisäykset: 
 

a) Osakassopimukseen: 
 

i. Kohta 1: Yhtiön nimi ja y-tunnus 

ii. Kohta 3 (A): Yhdistymissopimuksen voimaantulon päivämäärä 

iii. Kohta 5: Osakkaiden omistamien osakkeiden lukumäärä sopi-

muksen voimaantulopäivänä; ja 

iv. Kohta 21: Sopimuksen päiväys 
 

b) Osakevaihtosopimukseen: 
 

i) Kohta 1.2: Uusi Rosk´n Roll Oy Ab:n y-tunnus 

ii) Kohta 2: Uuden Rosk´n Roll Oy Ab:n osakkeiden numerot; 

iii) Kohta 5: Osakekirjojen kuolettamista koskevan säännöksen 

poistaminen tarvittaessa; ja 

v. Kohta 9: Sopimuksen päiväys 

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää yhdistymiseen 

liittyen siirtää kunnan jätehuollon palvelutehtävät jätelain 43 §:n 1 mo-

mentin mukaisesti perustettavalle uudelle yhtiölle (”Uusi Rosk´n Roll 

Oy Ab”). 
 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh. 

040 724 6907. 
 

Kunnanhallituksen päätös: 
 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

_______________________ 

 

Kvalt § 73, liite 18 Esityslistan liitteenä nro 18 ovat: 

- Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk´n Roll Oy Ab:n fuusioselvi-

tys hyödyistä ja haitoista 

- yhdistymissopimus liitteineen 

./.. 
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Kvalt § 73  ./.. 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n 

ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista. 

 

Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 125, liite 20 Korkein oikeus on antanut maaliskuussa 2018 tuomionsa riita-asiassa, 

joka koski yksityisten vähemmistöosakkaiden pois lunastamista Rosk´n 

Roll Oy:stä ennen IUJ:n ja RR:n fuusion toteuttamista 

 

 IUJ:n ja RR:n hallitukset ovat käsitelleet fuusion jatkamista ja pyytävät 

kutakin omistajakuntaa vahvistamaan, että IUJ:n ja RR:n yhdistyminen 

voidaan toteuttaa alkuperäisen yhdistymissopimuksen mukaisella arvos-

tuksella ja omistussuhteilla. Liitteenä nro 20 on IUJ:n hallituksen pöytä-

kirjaote liitteineen, jossa asiaa on esitelty tarkemmin. Vuonna 2012 tehty 

arvonmääritys on päivitetty v. 2015 alkuperäisen arvonmäärityksen teh-

neellä konsultilla (PwC).  

 

 Molempien yhtiöiden hallitukset ovat todenneet, että päivitetyn arvon-

määrityksen perusteella ei ole tarpeen muuttaa yhdistymissopimuksen 

arvosuhdetta eikä kolmannen arvonmärityksen tekemiseen ole tarvetta. 

Koska yhdistymissopimusta ei tarvitse muuttaa, ei omistajakuntien 

myöskään tarvitse tehdä asiasta uusia päätöksiä. Lisäksi on huomattava, 

että IUJ ja RR ovat toimineet jo usean vuoden ajan operatiivisesti kuin 

yksi yhtiö. 

 

 Molempien yhtiöiden hallitusten kokoukset on ajoitettu pidettäväksi 

14.6.2018.  Näissä kokouksissa on tarkoitus hyväksyä ja allekirjoittaa 

sulautumissuunnitelma ja päättää sen rekisteröinnistä kaupparekisteriin. 

Ennen sulautumissuunnitelman hyväksymistä on siihen saatava myös 

yhtiöiden tilintarkastajien lausunnot. Näitä lausuntoja varten tarvitaan 

omistajakuntien vahvistukset siitä, että asiassa voidaan edetä alkuperäi-

sen arvonmäärityksen mukaisesti. 

  

 

      ./.. 
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Khall § 125 ./.. 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

 Kunnanhallitus toteaa liitteenä olevaan aineistoon perustuen, että IUJ:n 

ja RR:n yhdistyminen voidaan toteuttaa alkuperäisen yhdistymissopi-

muksen mukaisella arvostuksella ja omistussuhteilla. 

 

 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. 

 

  ______________________ 
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ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 2017 HYVÄKSY-

MINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 

 

Khall § 126  Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan 

 jäsenkunnan päättävät vastuuvapaudesta tilivelvollisille sekä tilinpäätök-

 sen hyväksymisestä yhtäpitävin päätöksin. 

 

  Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös on käsi-

 telty yhtymähallituksessa 20.2.2018 §:ssä 7. Itä-Uudenmaan koulutus-

 kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö on 16.3.2018 esittänyt tilinpäätöksen 

 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Itä-Uu-

 denmaan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta on 3.4.2018 hyväk-

 synyt arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja päättänyt lähettää sen jä-

 senkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi. 

 

  Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 tulos on 

 1 275 731,76 €, josta liikelaitoksen ylijäämä on 1 567 835,71 €, kirjattu 

 tilikauden yli-/alijäämätilille ja tilikauden muu kuntayhtymän alijäämä 

 292 103,95 kirjattu tilikauden yli-/alijäämätilille. 

 

  Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi Itä-Uudenmaan koulutuskun-

 tayhtymän tasekirja, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 

 2017. 

 

  Hallintojohtajan ehdotus:  

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Itä-Uudenmaan 

 koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää vastuu-

 vapauden tilivelvollisille. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

 040 558 2562. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Merkittiin, että Hannu Haukkasalo poistui esteellisenä kokouksesta asian 

  käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

  ______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 127 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  
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PARKKOJAN KOULUN REHTORIN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 128  Parkkojan koulun rehtori Maria Nivala on toimittanut kunnanhallituksel-

 le 18.5.2018 saapuneen seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

- luokanopettajan viransijaisuus 1.8.2018 – 31.7.2019 väliseksi ajaksi 

-  talousarviossa on määräraha 

 

 Talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaikkien vakituisten virko-

 jen ja työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tar-

 vitaan kunnanhallituksen lupa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy haetun täyttöluvan hakemuksen mukaan. 

 

 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. 

 

  ______________________ 
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YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN JA HÄNEN VARAEDUSTAJAN VALINTA UUDENMAAN 

PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN 

 

Khall § 129  Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 

 6.6.2018 klo 12.30 Hyvinkäällä Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa. 

 

Kuntalain (410/2015) 60 §:n 2 momentin mukaan yhtymäkokousedusta-

ja valitaan kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokousedustaja edus-

taa kokouksessa kuntaa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan Uu-

 denmaan päihdehuollon kuntayhtymän 6.6.2018 pidettävään yhtymäko-

 koukseen. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 

6.6.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen Mika Vilénin ja hänen vara-

edustajaksi Peter de Jongin. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  21.5.2018  130 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

117, 125, 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

117, 125, 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 
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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 

 

Pykälät 

 

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 

 


