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KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
puheenjohtaja
Franti Aija
Laukka Jorma
Niinikoski Terhi
Nyrhivaara Henna, teams
Palviainen Erja
Vilén Mika, poissa
de Jong Peter, Mika Vilénin varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Nieminen Tea, teams
Kyllönen Petra
Haukkasalo Hannu, poissa
Marttila Seija
Samola Riitta

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä
talous- ja viestintäjohtaja, § 44

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

44 – 50

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 4.3.2021.

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Aija Franti.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Juha Virkki
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Marttila

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen 4.3.2021
Allekirjoitukset

Erja Palviainen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aija Franti

Aika ja paikka

Pornainen 8.3.2021
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 44

Kokouspäivämäärä

sivu
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MARKKINOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2021
Khall § 44

Kunnanjohtaja ja talous- ja viestintäjohtaja ovat yhdessä markkinointitoimisto Sensein kanssa suunnitellut vuoden 2021 markkinointitavoitteita ja markkinointitoimisto on työstänyt siihen liittyviä toimenpiteitä.
Viestinnän kärkenä esitetään tavoitetta markkinoida kuntaa Uudenmaan
lapsiperheystävällisimmäksi kunnaksi arvolupauksilla ja markkinointija viestintätoimenpiteillä.
Markkinointitoimiston laatima esittely jaetaan tiedoksi oheismateriaalina.
Markkinointitoimisto Sensei on raportoinut vuoden 2020 markkinointisuunnitelman toteutumisesta. Oheismateriaalina jaetaan tiedoksi suunnitelman toteutuminen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2020 markkinointisuunnitelman toteutumisen ja vuoden 2021 esityksen ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562 ja talous- ja viestintäjohtaja Riitta Samola, puh. 040 174
5055.
Kunnanhallituksen päätös:
Vilkkaan keskustelun jälkeen kunnanhallitus merkitsi vuoden 2020
markkinointisuunnitelman toteutumisen tiedoksi. Vuoden 2021 osalta
hyväksyttiin lapsiperheryhmä markkinoinnin kärjeksi, jatkotoimenpiteisiin palataan myöhemmin.
___________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kokouspäivämäärä
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KUNNANVALTUUSTON 22.2.2021 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 45

Kunnanhallitukselle esitellään 22.2.2021 pidetystä kunnanvaltuuston
kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§3

Keskusvaalilautakunnan täydentäminen
Otteet: valitut henkilöt, keskusvaalilautakunta

§4

Pellavarinteen asuinalueen tonttien myynti, markkinointi ja
hinnoittelu
Ote: tekninen toimi

§5

Vuoden 2020 investointien toteutuminen ja määrärahaylitykset
Otteet: kirjanpito, talous- ja viestintäjohtaja, tekninen toimi

§6

Poistojen tarkistus ja lisäpoistot
Otteet: kirjanpito, tarkastuslautakunta, talous- ja viestintäjohtaja, tekninen toimi

§7

Vuoden 2020 talousarvion määrärahaylitykset/sosiaali- ja
terveystoimi
Otteet: kirjanpito, talous- ja viestintäjohtaja

§8

Tamminiitty, maankäyttösopimus
Otteet: Björn Fredriksson, tekninen toimi

§9

Tamminiitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen
Otteet: ELY-keskus, lausunnon antajat, tekninen toimi,
Björn Fredriksson

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2021
KUNTAVAALEJA VARTEN
Khall § 18

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa 7. –
13.4.2021 välisenä aikana.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen
määrä varajäseniä, joita on kutienkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
kuitenkin on oltava vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia.
Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastellaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten edustavuutta erikseen. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumiakin vähintään 40 %.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna,
jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi
Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Khall § 18

./..
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa
eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että
oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa
aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa
eivät voi olla vaaliavustajana eikä äänestäjän valitsemana avustajana.
Saman henkilön valitsemiselle vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei
ole estettä, koska tehtäviä ei hoideta samanaikaisesti.
Kuntalain 84 §:n mukaan mm. vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan
sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvanluottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Äänestysalueet vuoden 2021 kuntavaaleissa ovat:
-

Äänestysalue 001

Halkian äänestysalue

-

Äänestysalue 002

Laukkosken äänestysalue

-

Äänestysalue 003

Kirveskosken äänestysalue

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio vuoden 2017 kuntavaalien
vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoista.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet Halkian, Laukkosken ja
Kirveskosken äänestysalueiden vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan
sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat em. elimiin.
./..
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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./..
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
______________________

Khall § 33

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet Halkian, Laukkosken ja
Kirveskosken äänestysalueiden vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan
sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat em. elimiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
______________________

Khall § 46

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet Halkian, Laukkosken ja
Kirveskosken äänestysalueiden vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan
sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat em. elimiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Halkian äänestysalue nro 1 vaalilautakunta
Jäsenet
Putus Jaana, pj.
Laisi Marjut
Temmilä Kaija, vpj.
Juhola Jukka
Ikonen Matti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Varajäsenet
1. Perttola Petteri
2. Josefsson Inge
3. Öhman Jaana
4. Sintonen Henny
5. Leivoja Matti

./..
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Kunnanhallitus

§ 46

Khall § 46

./..
Laukkosken äänestysalue 002 vaalilautakunta
Jäsenet
Siivola Kari, pj.
Halme Vesa, vpj.
Vuorinen Sonja
Mattila Erkki
Kurki Pirkko

Varajäsenet
1. Villanen Pekka
2. Lehto Juha
3. Vainio Kirsi-Marja
4. Nurmi Ville-Veikko
5. Niinikoski Jenni

Kirveskosken äänestysalue 003 vaalilautakunta
Peltola Esko, pj.
Väänänen Matti, vpj.
Vilén Pirkko
Haapakoski Asta
Laitinen Päivi

1. Nissinen Jukka
2. Salento-Koskinen Seija
3. Salento Erkki
4. Niemikorpi Niina
5. Marjakangas Pekka

Vaalitoimikunta
Niinikoski Terhi, pj.
Yrtti Seppo, vpj.
Larvanto Anja

1. Heinonen Tuija
2. Vuori Kyllikki
3. Kanervo Asko

______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-406-17-117
Khall § 47

HAKIJA:
Kiinteistön omistaja on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen, joka koskee 4.000 m2:n suuruista määräalaa tilasta Ismankulma 611-40617-117. Kantatila on kooltaan 12000 m2.
RAKENNUSPAIKKA:
Kyseinen määräala, sijaitsee Pornaisten eteläosassa Laukkosken kylässä.
Ajoyhteys sille on Rauninmäentien kautta. Kantatila on rekisteröity
vuonna 2019.
Rakennuspaikka on metsämaata, ja muutaman sadan metrin etäisyydellä
rakennuspaikasta on useita omakotitaloja. Alueelle on muodostunut vuosien mittaan eri-ikäistä rakennuskantaa. Etäisyys rakennuspaikalta Mika
Waltarin kouluun on tietä pitkin alle kilometri. Alueella on alueellinen
vesi- ja viemäriverkosto.
HAETAAN:
Määräalalle haetaan suunnittelutarveratkaisua 200 k-m2:n suuruiselle
omakotitalolle ja 120 k-m2:n suuruiselle talousrakennukselle. Sille sijoittuu osayleiskaavan emätilamitoituksen mukainen uusi rakennuspaikka.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on valkoisella alueella, jolla ei ole
mitään erityisiä aluevarauksia.
Oikeusvaikutteisessa Pornaisten eteläisten kylien osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu kyläalueelle (AT). Uuden rakennuspaikan koon
tulee olla vähintään 5000 m2, ja jos rakennukset on kytketty alueelliseen
vesi- ja viemärijärjestelmään, tontin minimikoko on 3000 m2.
Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote osayleiskaavasta, rakennushanketta koskeva asemapiirros ja kiinteistörekisterin karttaote.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua seuraavin perustein:
Alueelle on muodostunut maatilojen lisäksi historian kuluessa pysyvää
asutusta. Uusi rakennuspaikka täydentää vanhaa kylärakennetta, ja sille
on osayleiskaavassa osoitettu emätilamitoituksen mukainen uusi rakennuspaikka. Rakennuspaikka on alueellisen vesi- ja viemärijärjestelmän
piirissä sekä sijaitsee lähellä alakoulua ja joukkoliikennereittiä.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Khall § 47

./..
Kunnanhallitus edellyttää, että rakennuspaikka liitetään keskitettyyn
vesi- ja viemäriverkostoon.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Valtuusto
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ILMOITUSASIAT
Khall § 48

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
11.2.2021 § 7: Pornainen, suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä
611-406-6-88.



Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta
11.2.2021 § 11: Pornainen, suunnittelutarveratkaisu kiinteistöllä
611-401-9-58.



Päätöksiä ajalta 16.2. – 1.3.2021:
Hallintojohtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Khall § 49

Muita asioita ei ollut.
_________________
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

1.3.2021
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
44, 45, 47, 48, 49

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
46

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten kunnanhallitus
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
46

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan

82

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

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 jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

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.
) Jos toimitettava

1

