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TIETOSUOJASELOSTEIDEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 52   Tällä hetkellä on 3 erilaista dokumenttialustaa: tietosuojaselosteet, ly-

  hennetyt tietosuojaselosteet nettiä varten ja excel, johon tallennetaan sa-

  moja tietoja, joita on ns. alkuperäisessä pitkässä tietosuojaselosteessa. 

  Excel on dokumentti, joka lähetetään tarvittaessa valvontaviranomaisel-

  le. Pitkät selosteet toimivat talon sisäisesti kunkin rekisterinhoitajan 

  apuvälineenä. 

 

   Tietosuojaselosteet osana reksiterinpitäjän osoitusvelvollisuutta 

 

  Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuoja-asetuksen sään-

  nöksiä. Osoitusvelvollisuus tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on myös 

  pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. Osoitus-

  velvollisuus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa.  

 

  Rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset 

  toimenpiteet täyttääkseen osoitusvelvollisuuden vaatimukset. Osoitus-

  velvollisuus tarkoittaa myös dokumentointivelvollisuutta, käytännössä 

  tiettyjen toimenpiteiden tekemistä ja kirjaamista. 

 

  Tietosuojaselosteet toimivat osana osoitusvelvollisuuden täyttämistä ja 

  rekisteröidyn informointia. 

 

  Toimenpiteitä ja dokumentaatioita osoitusvelvollisuuden toteutta-

  miseksi ja artiklat joihin perustuu: 

 

 Seloste käsittelytoimista eli henkilötietojen käsittelyn yleinen kuvaus 

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 30)  

 Tietosuojaperiaatteiden sisäänrakennettu toteutuminen omassa toi-

minnassa (5 art. + 25 art.) 

 Informointikäytännöt (12-14 art.) 

 Käsittelyn oikeusperustetta koskevat arviot (6‒10 art.)  

 Muut sisäiset ja ulkoiset ohjeistukset (12, 13, 14, 24, 25, 28, 29, 32 

art.)  

  Seloste käsittelytoimista 

 

  Seloste käsittelytoimista on kirjallinen kuvaus organisaation tekemästä 

  henkilötietojen käsittelystä. 

 

       ./.. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet
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Khall § 52   ./.. 

  Rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on velvoite tehdä se-

  loste käsittelytoimista seuraavissa tapauksissa: 

 

1.  Seloste käsittelytoimista on tehtävä, jos organisaatiossa on yli 

250 työntekijää. 

        Selosteen on tällöin katettava kaikki käsittelytoimet. 

 

2.  Seloste käsittelytoimista on tehtävä työntekijöiden määrästä 

riippumatta, kun 

 henkilötietojen käsittely aiheuttaa todennäköisesti riskin rekiste-

röidyn oikeuksille ja vapauksille tai 

 henkilötietojen käsittely ei ole satunnaista tai 

 käsiteltävät henkilötiedot sisältävät erityisiä tietoryhmiä tai rikos-

tuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja. 

  Tällöin selosteeseen on sisällytettävä vain ne käsittelytoimet, jotka kuu-

  luvat edellä esitettyihin kategorioihin. Esimerkiksi pienikin yritys käsit-

  telee työntekijöidensä henkilötietoja säännöllisesti. Silloin henkilötieto-

  jen käsittely ei ole satunnaista, ja kyseiset henkilötietojen käsittelytoimet 

  on sisällytettävä selosteeseen käsittelytoimista. Satunnaista henkilötieto-

  jen käsittelyä ei tarvitse sisällyttää käsittelyselosteeseen, ellei siihen ole 

  muuta perustetta, kuten todennäköinen riski rekisteröidyn oikeuksille ja 

  vapauksille tai erityiset henkilötietoryhmät. 

 

  Käsittelytoimia kuvaavan selosteen laatiminen edistää  

  osoitusvelvollisuuden toteutumista. Se on hyödyllinen työkalu käsittely-

  toimien analysoinnissa myös silloin, kun velvollisuutta sen laatimiseen 

  ei ole. 

 

  Seloste on organisaation omaan käyttöön 

 

  Seloste on organisaation sisäinen asiakirja. Se toimii apuvälineenä hen-

  kilötietojen käsittelyn hahmottamiseen, ja sen tarkoituksena on osaltaan 

  osoittaa, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukai-

  sesti. Seloste onkin olennainen osa organisaation osoitusvelvollisuuden 

  toteuttamista. 

 

  Valvontaviranomainen voi tarvittaessa arvioida tietojenkäsittely

  toimien lainmukaisuutta selosteen pohjalta. Sen vuoksi seloste on 

  pyydettäessä toimitettava valvontaviranomaiselle. 

       ./.. 

https://tietosuoja.fi/erityisten-henkilotietoryhmien-kasittely
https://tietosuoja.fi/osoitusvelvollisuus
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Khall § 52  ./.. 

  Rekisteröityjä on informoitava henkilötietojen käsittelystä siten 

  kuin informointia koskevassa ohjeessa on esitetty.  

 

  Käsittelytoimia koskevaa selostetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi 

  suoraan rekisteröidyn informointiin, mutta sitä voidaan hyödyntää 

  rekisteröidyille suunnatun informaation tuottamisessa. Pornaisten 

  kunnan uusille nettisivuille viedään rekisteröityjä koskevia infor-

  mointiasiakirjoja, joissa on samat tiedot kuin selosteissa, mutta yk-

  sinkertaisemmassa muodossa. 

 

  Mitä tietoja selosteessa täytyy olla? 

 

  Organisaatiot voivat laatia selosteen tarkoituksenmukaiseksi katsomal-

  laan tavalla, kunhan tarvittavat tiedot käyvät selosteesta selkeästi ilmi: 

 

  Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava, käsittelyn tarkoitukset, kuvaus re-

  kisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä, ryhmät, joille henkilötie-

  toja on luovutettu tai luovutetaan, tiedot henkilötietojen siirtämisestä 

  kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, tietojen säilytysajat, 

  kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista.  

 

  Lisätietoja:  

 https://tietosuoja.fi/osoitusvelvollisuus 

 https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-seloste-kasittelytoimista 

   

 Tietoja Pornaisten kunnan uusilla nettisivuilla:   

 http://www.meidanpornainen.fi/vedos/kunta-hallinto/rekisterit-ja-

tietosuoja/ 

 

  Tietosuojaselosteet lähetetään tiedoksi. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy tiedoksi lähetetyt tietosuojaselosteet, jotka tar-

  peellisin osin julkaistaan kunnan kotisivuilla. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

https://tietosuoja.fi/osoitusvelvollisuus
https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-seloste-kasittelytoimista
http://www.meidanpornainen.fi/vedos/kunta-hallinto/rekisterit-ja-tietosuoja/
http://www.meidanpornainen.fi/vedos/kunta-hallinto/rekisterit-ja-tietosuoja/


PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

110 Kunnanhallitus § 53  4.3.2019 

 

 

 

PORNAISTEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN TOIMINTAOHJE 

 

Khall § 53, liite 22 Pornaisten kunnan sosiaalisen median toimintaohje on tarkoitettu kun-

nan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käyttöön ja sen tarkoitukse-

na on toimia jokaisen kunnan palveluksessa olevan työntekijän ja luot-

tamushenkilön yleisohjeena henkilön toimiessa sosiaalisessa mediassa 

kunnan edustajana.  

 

Ohjeistuksen sisältö on kerätty Kuntaliiton ja liikenne- ja viestintä-

ministeriön sekä usean kunnan sosiaalisen median ohjeista ja alan kirjal-

lisuudesta.  

 

  Sosiaalisen median toimintaohjeet ovat esityslistan liitteenä nro 22. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalisen median toimintaohjeet liitteen nro 

22 mukaisena. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja talous- ja viestintäjohtaja  

Hille Vihertie, puh. 040 174 5055. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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NIVOS VESI OY:N VIITTEIDEN NOUTO-OIKEUS JA E-LASKUTUKSEN HOITAMINEN 

 

Khall § 54  Nivos Oy on siirtämässä Vesikanta -laskutusohjelmaa pois Mäntsälän 

  kunnan verkosta Nivos Oy:n verkkoon Nivos Vesi Oy:lle. Samalla päivi-

  tetään ohjelma uudempaan versioon. Tämä helpottaa huomattavasti toi-

  mintaa ja pienentää IT-kuluja.  

 

Samalla siirretään pankkiohjelma OpusCapita Mäntsälän kunnan verkos-

ta Nivos Oy:n omaan verkkoon ja päivitetään se uudempaan pilvipalve-

lussa olevaan versioon, koska vanhan omakoneympäristössä olevan ver-

sion tuki päättyi vuoden 2018 lopussa.  

 

Tässä yhteydessä Pornaisten kunnanhallituksen on myönnettävä Nivos 

Vesi Oy:lle oikeudet noutaa Pornaisten kunnan vesilaitoksen pankkitilin 

viitteet ja hoitaa e-laskutus. Tämän myötä poistetaan Mäntsälän kunnan 

käyttöoikeus tiliin. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Pornaisten kunnanhallituksen myöntää Nivos Vesi Oy:lle oikeudet nou-

taa Pornaisten kunnan vesilaitoksen tilin viitteet ja hoitaa e-laskutus. 

Mäntsälän kunnan käyttöoikeus tiliin lopetetaan. Pornaisten kunta il-

moittaa vesilaitoksen tilinumeron Nivos Vesi Oy:lle. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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KUNNANVALTUUSTON 25.2.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 55   Kunnanhallitukselle esitellään 25.2.2019 pidetystä kunnanvaltuuston 

  kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 § 8 Kartanonrinteen alueen puuttuvan kunnallistekniikan ra-

 kentamiseen liittyvät määrärahasiirrot 

  Otteet: tekninen toimi, talous- ja viestintäjohtaja, kirjanpito 

 

 § 9 Parkkojan koulun lähiliikunta-alueen suunnitelmien hyväk-

 syminen 

  Otteet: tekninen toimi, sivistyslautakunta, vapaa-aikatoimi 

 

 § 10 Uuden yksityistielain muutosten huomioiminen yksityis-

 tieavustusten myöntämisperusteissa 

  Ote: tekninen toimi 

 

 § 11 Valtuustoaloite, yhteisöllisyydelle lisää tilaa Pornaisiin 

  Otteet: Keskustan valtuustoryhmä/Joija Tikkanen, tekninen 

 toimi 

 

 § 12 Kaavoituskatsaus  

  Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan kunnan kotisivuilla 

 

 Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston 

päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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Yhteistyötoimikunta § 5  25.2.2019  6 
 

 

SUUNNITELMALLISTEN PALKATTOMIEN VAPAIDEN MENETTELYTAPAOHJEET / 

KÄYTÄNNÖSTÄ LUOPUMINEN 
 

Yhteistyötmk § 5 Tasapainottamisohjelman yhtenä keinona henkilöstösäästöjen aikaan-

saamiseksi kunnanhallitus on vuonna 2013 hyväksynyt ja vuonna 2015 

tarkentanut suunnitelmallisten palkattomien vapaiden pitämistä koskevia 

menettelytapaohjeita. 
 

 Palkatonta vapaata on voinut saada enintään kahden viikon sisällä siten, 

että arkipyhät ja viikonloput eivät ole kuuluneet virka-/työvapaaseen. 

Menettelytapaohjeiden mukaista palkatonta vapaata pidettiin tasapainot-

tamisohjelman alkuvuosina jonkin verran mutta tällä hetkellä ei juuri ol-

lenkaan. 
 

 Koulunkäynninohjaajat, jotka ovat palkattu koulupäivien ajaksi, eivät 

voi tätä menettelyä käyttää. 
 

 KVTES:n V:n luvun 11 §:ssä on säännökset eräiden virka- ja työvapai-

den, joihin harkinnanvarainen työ- ja virkavapaa myös kuuluu, myöntä-

misestä. 
 

 11 §:n 3 momentin soveltamisohjeissa todetaan, kun virka- tai työvapaa-

ta haetaan koko viikoksi ja lauantai sekä sunnuntai ovat henkilön sään-

nönmukaisia vapaapäiviä, tulee virka- tai työvapaa hakea myös lauan-

taille ja sunnuntaille. Jos haetaan palkatonta vapaata vain torstaiksi ja 

perjantaiksi, ei voida edellyttää, että vapaata anottaisiin myös lauantaiksi 

ja sunnuntaiksi. Normaali viikolla edellytetään kolmen päivän työssä-

oloa, ettei viikonlopun osalta menetä palkkaansa. 
 

 Kunnanhallitus on 22.11.2010 §:ssä 225 päättänyt palkattoman vapaan 

myöntämisestä arkipyhäviikoilla. Arkipyhäviikolla riittää kaksi työssä-

olopäivää, jotta viikonlopulta ei vähennetä palkkaa. Sääntöä sovelletaan 

silloin kun käytettävissä ei ole lomapäiviä. 
 

 Yhteistyötoimikunnan ehdotus: 
 

 Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että suunnitelmallisten 

palkattomien vapaiden myöntämismenettelystä luovutaan 1.4.2019 lu-

kien. 
 

 Kunnanhallituksen päätös toimitetaan esimiesten kautta tiedoksi koko 

henkilöstölle. 
   

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 
 

 Yhteistyötoimikunnan päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________   ./.. 
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Khall § 56  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen, jonka mukaan 

  suunnitelmallisten palkattomien vapaiden myöntämismenettelystä luovu-

  taan 1.4.2019 lukien. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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Kunnanhallitus § 38  18.2.2019  73 

 

 

YHDISTYS- JA SEURATALOAVUSTUSTEN SEKÄ YLEISAVUSTUSTEN HAETTAVAKSI 

JULISTAMINEN 

 

Khall § 38   Vuoden 2019 talousarviossa on varattu 8 000 euron määräraha yhdistys- 

  ja seurataloavustusten ja 4 000 euron määräraha yhdistysten yleisavus-

  tusten myöntämiseen. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus vahvistaa yhdistys- ja seurataloavustusten ja yleisavus-

  tusten myöntämisperusteiksi seuraavat periaatteet: 

 

1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja kotipaikka tulee 

olla Pornainen 

 

2. Yhdistyksellä tulee olla huomattavaa toimintaa Pornaisissa 

 

3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasial-

linen rahanlähde 

 

4. Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä toimintasuunni-

telma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus 

 

5. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 

 

6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli hyväksyttyjä peri-

aatteita rikotaan. 

 

  Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yhdistys- ja seurataloavustukset sekä 

  yleisavustukset julistetaan haettavaksi 21.3.2019 mennessä. 

 

  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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Khall § 57  ./.. 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus muuttaa aiemmin tekemäänsä päätöstä hakuajan päätty-

  misen osalta siten, että hakuaika päättyy 29.3.2019, muilta osin hyväksy-

  tään 18.2.2019 kokoukselle esitetyt periaatteet. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päivi Liu, Erja Palviainen ja Mika Vilén poistuivat esteellisinä kokouk-

sesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. 

 

Pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta Päivi Liun tilalla toimi 

Riitta Villanen. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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TEKNISEN JOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 58  Tekninen johtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

- paikkatieto- ja hankinta-asiantuntijan toistaiseksi voimassa oleva 

työsuhde 1.6.2019 lukien 

- henkilö vastaa paikkatietoon liittyvien tietojen keräämisestä ja ajan-

tasaisuudesta sekä tarvittavien järjestelmien hankinnasta ja ylläpidos-

ta sekä tiedon jalostamisesta sähköisesti luettavaan ja piirrettävään 

muotoon, rakentajille tarjottavien kuntakohtaisten jaettavien tiedos-

tojen ylläpidosta sekä sähköisten tiedostojen arkistoinnista kaikkien 

sähköisesti kerättävien paikkatieto- ja muiden teknisten dokument-

tien osalta 

- kunnan sähköisen hankinnan kehittäminen, hankinta-asiakirjojen ja 

tarjouspyyntöjen valmistelu ja koordinointi kuntakehitystoimialalla, 

sähköisten hankintajärjestelmien ylläpito, hankintoihin liittyvien so-

pimusten valmistelu ja sähköisten arkistojen ylläpito 

- tarvittaessa muita projektiluonteisia tehtäviä 

- talousarviossa on varattu määräraha 

  Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakituisten virkojen ja 

  työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

  kunnanhallituksen lupa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen 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. 

 

  ______________________ 
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JÄRVENPÄÄN JA PORNAISTEN VÄLINEN BUSSILIIKENNE 3.6. – 9.8.2019 VÄLISENÄ 

AIKANA 

 

Khall § 59   Kesäaikana Järvenpään suunnan liikenne vähenee, kun koulupäivinä 

  ajettavat vuorot jäävät pois. Kunta on vuosien 2017 ja 2018 kesäaikoina 

  hankkinut vuoroja Järvenpään ja Pornaisten välille. 

 

   Liikennöitsijän kanssa on keskusteltu ja liikennöitsijä on esittänyt ajetta-

  vaksi seuraavia vuoroja: 

 

  M-P 989J 

  8:05 Jokimäki – Pornainen 8:10 – Järvenpää 8:40 

  8:45 Järvenpää – Pornainen 9:10 – Jokimäki 9:20 

  16:15 Jokimäki – Pornainen 16:20- Järvenpää 16:45 

  16:50 Järvenpää – Pornainen 17:15 – Jokimäki 17:25 

 

  Mikäli liikennöinti toteutetaan 3. 6. – 9.8.2019 välisenä aikana yllä ole-

  van mukaisesti, niin päivähinta on 235,00 € (alv 0 %), yhteensä  

  11 750,00 € (alv 0 %). 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää hankkia edellä esitetyt M – P 989J lisävuorot vä-

  lillä Pornainen – Järvenpää – Pornainen 3.6. – 9.8.2019 välisenä aikana. 

 

  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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Kunnanhallitus § 197  1.10.2018  363 

 

 

KARTANORINTEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE 

LUONNOKSENA 

 

Khall § 197 Kartanorinteen asemakaava on alun perin ns. sopimuskaava, jonka Por-

naisten kunnanvaltuusto hyväksyi 29.1.2007, ja joka sai lainvoiman 

26.11.2007. Sopimuksen perusteella Pornaisten kunta omisti alueelta 

kuusi omakotitonttia, jotka kaikki ovat rakentamattomia. 

 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 26.2.2018 ostaa rakentamatto-

man osan asemakaava-alueesta sekä kaavan ulkopuolista lisämaata, yh-

teensä 67500 m2. Kaupan kohteeseen sisältyi seitsemän rakentamatonta 

omakotitonttia, yleisen tien aluetta ja metsämaata. 

 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet osoittaa 

alueen länsireunaan lisää asuinrakennuspaikkoja Kartanonmetsä ja Kar-

tanonmäki – nimisten kaavakatujen jatkeeksi.  

 

Kaavan laatijaksi on valittu suunnittelupäällikkö, arkkitehti SAFA Jouni 

Kiimamaa Sweco Ympäristö Oy:stä. Häntä avustaa kaksi kaavasuunnit-

telijaa ja suunnitteluavustaja.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ja asetetaan näh-

täville kaavatyön käynnistyttyä virkatyönä ilman erillistä kunnanhalli-

tuksen käsittelyä. Koska kyseessä on asemakaava-alueen vähäinen laa-

jentaminen länteen päin, ei kaavasta laadita erillistä kaavaluonnosta. Eri-

laisten vaihtoehtojen tarkastelu tehdään tarvittaessa osana OAS:aa.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää laittaa asemakaavan laajentamisen vireille ja hy-

väksyä kaavan laatijaksi arkkitehti SAFA Jouni Kiimamaan Sweco Ym-

päristö Oy:stä.  

 

Samalla kunnanhallitus hyväksyy menettelyn, jossa osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma (OAS) laaditaan ja asetetaan nähtäville kaavatyön 

käynnistyttyä virkatyönä ilman erillistä kunnanhallituksen käsittelyä. 

 

Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014 ja aluearkkitehti Pertti Österman puh. 040 5489 936 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

   

  ______________________   ./.. 
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Khall § 60, liite 23-26 ./.. 

 Kartanorinteen asemakaavan laajennusta koskeva luonnos ja osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma ovat valmistuneet nähtäville asettamista 

varten 

  

 Liitteenä nro 23 on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 

liitteenä nro 24 asemakaavaluonnos sekä siihen liittyvä liitenro 25, kaa-

vaselostus. Aineistoon sisältyy myös alueen luontoarvojen perusselvitys 

liitenro 26. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Pornaisten kunnanhallitus päättää asettaa Kartanorinteen asemakaavan 

laajennuksen MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti luonnoksena nähtävil-

le. Nähtäville mielipiteiden antamista varten asetetaan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma, asemakaavakartta sekä kaavaselostus ja siihen liit-

tyvä luontoarvojen perusselvitys.  

 

 Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. 

 

 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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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 61  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 

12.2.2019 nro 2/2019. 

 Nuorisovaltuuston pöytäkirja 25.2.2019. 

 Päätöksiä ajalta 19.2. – 4.3.2019: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

   

  Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin pää-

töksiin. 

 

______________________ 
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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-401-10-46 

 

Khall § 45  HAKIJA:   

  Kiinteistön omistajat ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen, 

 joka koskee 10,638 hehtaarin suuruista tilaa Halkian kylässä. 

 

 RAKENNUSPAIKKA:   

 Kyseinen kiinteistö, 611-401-10-46 SOIRINSUO sijaitsee Pornaisten 

 pohjoisessa Halkian kylässä, Mustijoen itäpuolella, osoitteessa Kalliotie 

 95. Tilalla ei ole rakennuksia, vanhaa latoa lukuun ottamatta.  

 

 Alue on tasaista peltoa. Kiinteistön yhdessä nurkassa on hehtaarin verran 

 puolikasvuista sekametsää.  

 Alue on viimeisen jääkauden sulamisvesien muokkaamaa Mustijoen jo-

 kivarren lähialuetta. 

 Halkian kylässä on tällä alueella vuosisatojen aikana muodostunut väljää 

 kylämäistä maaseuturakennetta. 

 200 metrin säteellä rakennuspaikasta on yksi tilakeskus ja yksi muu 

 asunto. 

 Alueella ei ole vesi- tai viemäriverkostoa. 

 

 Hakijan mukaan matkaa alakouluun on 6 km, yläkouluun ja kuntakes-

 kukseen palveluihin 10 km ja lähimpään kauppaan sekä päiväkotiin 4 

 km. 

 

  HAETAAN: 

  Kiinteistön omistajat hakevat suunnittelutarveratkaisua 2-kerroksisen, 

 puuverhoillun, 230 krsm2 suuruisen omakotitalon, 110 krsm2 suuruisen 

 ulkorakennuksen ja 20 krsm2 suuruisen saunarakennuksen rakentami-

 seen. 

 

  Lämmitysmuoto tulisi olemaan maalämpö. Tontille tehtäisiin oma kaivo 

 ja pienpuhdistamo tai imeytyskenttä. 

 

 KAAVOITUSTILANNE: 

 Maakuntakaavassa rakennuspaikka on ns. valkoisella alueella, jolla ei 

 ole mitään erityisiä aluevarauksia.  

 

 Kiinteistö ei sijaitse asema- tai osayleiskaava-alueella, vaan ns. haja-

 asutusalueella. 

      ./.. 
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Khall § 45  ./.. 

 Kiinteistö rajautuu lounaisrajaltaan oikeusvaikutteisen Pornaisten poh-

 joisten kylien osayleiskaavaan, joka on saanut lainvoiman vuonna 2009. 

 Osayleiskaavassa on ns. emätilamitoituksen perusteella osoitettu kulle-

 kin tilalle vanhat ja mahdollisesti uudet rakennuspaikat. 

 Kyseiselle kiinteistölle ei ole tehty emätilatarkastelua.  

 

 ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (14.2.2019): 

 

 Aluearkkitehti ei puolla suunnittelutarveratkaisua kyseisessä  

  tapauksessa. 

 

 Perustelut: 

 

 Rakennuspaikka sijaitsee haja-asutusalueella ja sieltä on pitkä matka 

  kunnan peruspalveluihin. 

 Alueella ei ole kevyen liikenteen väyliä.  

 Alueella ei ole myöskään alueellista vesi- ja viemärijärjestelmää. 

 Ympärivuotisen asunnon sijoittaminen kyseiseen rakennuspaikkaan ha-

 jauttaisi yhdyskuntarakennetta. 

 

 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osoitekartasta ja maakunta-

 kaavasta ja valokuvia rakennuspaikalta.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus yhtyy aluearkkitehdin lausunnossa esitettyihin peruste-

 luihin eikä puolla haettua suunnittelutarveratkaisua. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

  

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti palauttaa asian jatkovalmiste-

luun emätilatarkastelua varten.   

 

  ______________________ 

 

       ./.. 
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Khall § 62  ./.. 

  Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osoitekartasta ja maakunta-

 kaavasta ja valokuvia rakennuspaikalta.  

 

 Emätilatarkastelu esitellään kokouksessa. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus yhtyy aluearkkitehdin lausunnossa esitettyihin peruste-

 luihin eikä puolla haettua suunnittelutarveratkaisua. 

 

 Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

 puh. 040 174 5014. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

  

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Juha Virkki esitti, että kunnanhalli-

tus puoltaa suunnittelutarveratkaisun myöntämistä, mikäli kiinteistön 

omistajalla on pohjoisten kylien osayleiskaavan alueella rakentamaton 

rakennuspaikka, joka voidaan siirtää hakemuksen kohteena olevaan 

paikkaan. 

 

Keskustelun päätteeksi kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Juha Vir-

kin tekemän esityksen. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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MUUT ASIAT 

 

Khall § 63 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  4.3.2019  64 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät  

 

52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

56, 58, 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

56, 58, 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

127 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 

 

 


