
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA Asialista 10/2021 

    

Kunnanhallitus    

    

KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2021 klo 18.00 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto ja teams 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  185 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  185 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

111 25 186-188 Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2021/osavuosikatsaus 1 ja talousar-

viomuutokset 

    

112  189 Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin esittämät rekrytointilupahakemukset 

    

113  190 Yhtenäiskoulun rehtorin esittämä rekrytointilupahakemus 

    

114  191 Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäko-

koukseen 

    

115 26 192 Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevaa Ylä-Koivu –nimistä tilaa 

koskevan kauppakirjan hyväksyminen 

    

116 27 193 Määräalaa koskevan kauppakirjan hyväksyminen Pornaisten kunnan Lauk-

kosken kylässä sijaitsevasta Laidunalue –nimisestä tilasta 

    

117 * 194 Lausunto poikkeamisluvasta/611-402-1-74 

    

118 * 195-196 Lausunto poikkeamisluvasta/611-406-2-72 

    

119  197 Ilmoitusasiat 

    

120  198 Muut asiat 

    

121  199-200 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

KOOLLEKUTSUJA merk. Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja 

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoaknliitnliiteään 
 



mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  10/2021 

Kunnanhallitus  Sivu 

  185 

KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2021 klo 18.00 – 19.50 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali ja teams-kokous 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija, teams 

Laukka Jorma, teams 

Niinikoski Terhi, teams 

Nyrhivaara Henna, teams 

Palviainen Erja, teams   

Vilén Mika, poissa 

de Jong Peter, Mika Vilénin varajäsen, teams 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka, teams kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea, teams kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra, teams kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu, teams kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Samola Riitta, teams talous- ja viestintäjohtaja, § 111 

Ikonen Antti, teams tekninen johtaja, § 111 

Wäre Jari, teams sivistysjohtaja, § 111 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 111 – 121 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 20.5.2021. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Laukka ja Terhi Niinikoski. 

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 20.5.2021 

Allekirjoitukset 

     

 

Jorma Laukka    Terhi Niinikoski 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 25.5.2021 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

186 Kunnanhallitus § 111  17.5.2021 

 

 

 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2021 / OSAVUOSIKATSAUS 1 JA  

TALOUSARVIOMUUTOKSET 

 

Khall § 111, liite 25 Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit  

 käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kun- 

 nanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.  

 

 Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

 ajalta 1.1.–31.3.2021 on liitteenä nro 25.  

 

Talousarvio on toteutunut alkuvuoden osalta lähes suunnitellusti. Tasai-

sen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 25 prosenttisesti. 

Toimintatuotoista on toteutunut 27 prosenttia ja toimintakuluista 24 pro-

senttia. Toimintakatteen toteutuma on n. 24 prosenttia. Verotuloista on 

toteutunut n. 29 prosenttia ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion 

mukaan.  

 

Kuntaliiton viimeisimmän (tammikuussa julkistetun) veroennusteen mu-

kaan kunnan verotulot tulevat kasvamaan talousarvioon arvioidusta yli 

600 000 eurolla. Verotuloennusteissa on kuitenkin ollut viime vuoden ai-

kana suuria heittelyitä, joten talousarviota esitetään tältä osin korjattavan 

vasta puolivuotiskatsaukseen, kun uusimmat verotuloennusteet ovat käy-

tettävissä.  

 

Toimialakohtaisesti alkuvuosi on toteutunut sivistystoimessa ja kuntake-

hityksessä budjetoitua paremmin. Hallinto- ja taloustoimialan alle kuulu-

vaan sosiaali- ja terveystoimeen sisältyy ylitysuhkaa peräti 0,95 M€. Täs-

tä summasta Keusoten määrittämä Pornaisten kunnan laskennallinen 

osuus koko Keusoten ylitysennusteesta on 0,7 M€. Loppuosa 0,25 M€ oli 

Pornaisten kunnan asettama säästötavoite Keusotelle.  

 

Keusote on raportoinut, että mm. suun terveydenhuollon hoitovelan pur-

kuun tulee syntymään kustannuksia, jotka eivät ole olleet budjetoituja. 

Myös sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksulain muutos tulee vähen-

tämään Keusoten tuloja ja sitä kautta lisäämään myös kunnan menoja. 

Myös muita koronasta aiheutuvia budjetoimattomia kustannuksia on syn-

tynyt, mutta niitä ei ole raportoitu vielä kuntakohtaisesti. Valtiovarainmi-

nisteriöstä saatujen tietojen mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö tulee 

jakamaan valtionavustuksina hakemusten perusteella tukea koronasta ai-

heutuviin kustannuksiin, mutta se tulee jakoon ja maksatukseen vasta to-

dennäköisesti loppuvuodesta. Myöskään siitä ei ole vielä varmuutta ha-

keeko tuen Pornaisten kunta vai Keusote suoraan. 

 

      ./.. 
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Khall § 111  ./.. 

Toimialat ovat koostaneet tarvittavat talousarviomuutosesitykset al-

kuvuoden toteutumien perusteella: 

 

Keskusvaalilautakunnan tuloihin ja menoihin esitetään muutoksia mm. 

siirtyneiden kuntavaalien aiheuttamien kokousmäärien kasvusta johtuen. 

Koronapandemia on lisäksi aiheuttanut sen, että terveysturvalliseen ää-

nestämiseen ja suojavarusteisiin tulee satsata normaalia enemmän. Toi-

mintamenoihin esitetään lisäystä 8000 euroa ja toimintatuloihin 4100 eu-

roa. Nettovaikutus -3 900 euroa toimintakatteeseen. 

 

Henkilöstöhallinnon ohjelmistokustannukset kirjataan vuodesta 2021 

henkilöstöhallinnon tulosalueelle, kun ne aiempina vuosina on kirjattu 

yleishallintoon. Henkilöstöhallinnon tulosalueelle esitetään siirrettävän 

16 000 euroa ICT-palveluihin, vastaava erä vähennetään yleishallinnosta. 

Tällä ei ole vaikutusta toimintamenojen kokonaisuuteen. 

 

Kuntakehitystoimialalla esitetään lisämäärärahaa aluepelastuslaitoksen 

määrärahoihin teknisen hallinnon alle. Keski-Uudenmaan aluepelastus-

laitoksen maksuosuus on 410 563 euroa vuodelta 2021, joka on 27 680 

euroa budjetoitua enemmän. Aluepelastuslaitoksen kustannukset ovat 

teknisen hallinnon alla omalla kustannuspaikallaan. Vastaava säästö kate-

taan toimialan sisältä kaavoituksesta, jossa arvioidaan saavutettavan sääs-

töjä tältä vuodelta. Muutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. 

 

Sivistystoimialalla esitetään talousarviomuutos kotikuntakorvaustuloihin, 

joka toteutuu tammikuussa saatujen valtionosuuspäätösten mukaan 

38 190 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Varhaiskasvatuksen 

liikuntahankkeeseen on saatu valtionavustusta 24 000 euroa, josta oma-

rahoitusosuus on 50 %. Tuloista ja menoista 50 % kohdistuu tälle vuodel-

le, jolloin talousarviomuutosta esitetään 12 000 euroa varhaiskasvatuksen 

tuloihin ja 24 000 euroa menoihin. Näiden muutosten vaikutus toiminta-

katteeseen on + 26 190 euroa. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 

5.5.2020 käsitellyt sivistystoimen osavuosikatsausesityksen. 

 

Investointien osalta liikuntapaikkarakentamiseen saatiin valtionavustusta 

esteettömän luontopolun rakentamiseen 60 000 euroa. Esteettömälle 

luontopolulle oli varattu talousarviossa jo omarahoitusosuus mutta ei 

avustuksella katettavaa määrää. Talousarviomuutoksena esitetään inves-

toinnille Esteetön luontopolku rahoitusosuutta 60 000 euroa ja vastaavia 

menoja 60 000 euroa.  

 

      ./.. 
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Khall § 111  ./.. 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-

 31.3.2021 tietoonsa saatetuksi ja saattaa toteutumisvertailun ja toimiala-

 kohtaisen osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi. 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallinto- ja taloustoimialan sekä kunta-

kehitystoimialan tulosalueiden väliset määrärahasiirrot esityksen mu-

kaan. 

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavat määrärahamuutok-

set: 

 

Keskusvaalilautakunta toimintamenojen lisäys 8000 euroa ja toimintatu-

lojen lisäys 4100 euroa. 

 

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaustulojen lisäys 38 190 euroa ja 

varhaiskasvatuksen toimintamenojen lisäys 24 000 euroa ja tulojen lisäys 

12 000 euroa. 

 

Investointimäärärahoihin ja –tuloihin lisäys kohtaan Esteetön luontopol-

ku 60 000 euroa. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUK-

SET 

 

Khall § 112 Yhtenäiskoulun apulaisrehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupaha-

kemukset: 

 

1) Jopo-ohjaajan toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 2.8.2021 

alkaen, työaika 30 h/viikko 

- nykyinen henkilö irtisanoutunut 

- talousarviossa on varattu määräraha 

- tehtävää ei voi jättää täyttämättä 
 

2) Koulunkäynninohjaajan määräaikainen palvelussuhde 2.8.2021 – 

3.6.2022 väliseksi ajaksi lukuvuoden 2020 – 2022 koulupäivien sekä 

suunnittelupäivien ajaksi 

- oppilasmäärän vakiintumattomuus 

- talousarviossa on varattu määräraha 

- tehtävää ei voi jättää täyttämättä 
 

3) Koulunkäynninohjaajanmääräaikainen palvelussuhde 2.8.2021 – 

3.6.2022 väliseksi ajaksi lukuvuoden 2021 – 2022 koulupäivien sekä 

suunnittelupäivien ajaksi 

- ohjaajaresurssia tarvitaan oppilaiden riittävän tuen takaamiseksi 

- ohjaaja voi toimia myös koululaisten iltapäivätoiminnassa 

- talousarviossa on varattu määräraha 
 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

kunnanhallituksen lupa. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus myöntää haetut täyttöluvat hakemusten 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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YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 113 Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuk-

sen: 

Uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon päätoi-

misen tuntiopettajan määräaikainen palvelussuhde 1.8.2021 – 31.7.2022 

väliseksi ajaksi. 

 

- ei voi jättää täyttämättä 

- talousarviossa on varattu määräraha 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten 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 esityksen mukaan. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  _________________________ 
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN  

YHTYMÄKOKOUKSEEN 

 

Khall § 114 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina 27.5.2021  

klo 12.00 alkaen sähköisenä kokouksena Teamsilla. 

 

   Sähköisen kokouksen ohjeet ja linkki toimitetaan myöhemmin. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan 27.5.2021 pi-

dettävään Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Päivi Laitisen ja varaedusta-

jaksi Juha Virkin 27.5.2021 pidettävään Eteva kuntayhtymän yhtymäko-

koukseen. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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PORNAISTEN KUNNAN LAUKKOSKEN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAA YLÄ-KOIVU -NIMISTÄ 

TILAA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 115, liite 26 Pornaisten kunta on myynyt 7.5.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla 

Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan 1 740 m2:n suuruisen 

tilan Ylä-Koivu RN:o 49:27 (611-406-49-27). 

 

Kaupan kohteena oleva tila on asemakaavan mukaista erillispientalojen 

korttelialuetta (AO). tila muodostaa karttaliitteen mukaisen, Kartanorin-

teen asemakaavan korttelissa 215 sijaitsevan tontin nro 1. Tontin raken-

nusoikeuden määrittelevä tehokkuus on e=0,18. Rakennuspaikalle saa 

rakentaa yhden asunnon. 

 

Kauppahinta on 52 200 €, muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä nro 26 

olevasta kauppakirjasta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy 7.5.2021 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen 

nro 26 mukaisena. 

 

   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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MÄÄRÄALAA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN PORNAISTEN KUNNAN 

LAUKKOSKEN KYLÄSSÄ SIJAITSEVASTA LAIDUNALUE –NIMISESTÄ TILASTA 

 

Khall § 116, liite 27 Pornaisten kunta on myynyt 7.5.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla 

Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan noin 1248 m2:n suu-

ruisen määräalan tilasta Laidunalue RN:o 2:54 (611-406-2-54). 

 

Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispienta-

lojen korttelialuetta (AO). Määräala sijaitsee asemakaavan osoitetulla 

vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella (pv). Määräala 

muodostaa karttaliitteen mukaisen Laidunaleen asemaavan korttelissa 

305 sijaitsevan tontin nro 3. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä te-

hokkuus on e=0,15. 

 

Kauppahinta on 37 440 €, muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä nro 27 

olevasta kauppakirjasta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy 7.5.2021 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen 

nro 27 mukaisena. 

 

   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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LAUSUNTO POIKKEAMISLUVASTA / 611-402-1-74 

 

Khall § 117  HAKIJA: 

Kiinteistön 611-402-1-74 omistaja on jättänyt poikkeamislupahakemuk-

sen. Kiinteistön pinta-ala on 5.000 m2. 

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten Hevonselän kylässä, Ylijoentien 

varrella ja on vanha loma-asunnon rakennuspaikka. Rakennuspaikka si-

jaitsee n. 2 km:n päässä koulusta ja kaupallisista palveluista. Alueella on 

Vesiosuuskunta Mustijoen vesi- ja viemäriverkosto. 

 

  HAETAAN: 

 Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa 158 k-m2:n suuruiselle 

yhden asunnon talolle sekä 77 k-m2:n suuruiselle autokatokselle. 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Maakuntakaavassa rakennuspaikka on valkoisella alueella, jolla ei ole 

mitään erityisiä aluevarauksia. Rakennuspaikka sijaitsee Kirkonkylän 

osayleiskaavan AP-alueella (uusi ja olennaisesti muuttuva pientaloval-

tainen asuntoalue). 

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kiinteistörekisterin karttaote, ra-

kennushanketta koskeva asemapiirros sekä ote osayleiskaavasta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua poikkeamislupaa seuraavin eh-

doin: 

 

- kiinteistö tulee liittää vesi- ja viemäriverkostoon 

- Asuinrakennuksen etäisyys keskiveden korkeuden mukaisesta ranta-

viivasta tulee olla vähintään 40 m.  

 

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. 

  ______________________ 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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LAUSUNTO POIKKEAMISLUVASTA / 611-406-2-72 

 

Khall § 118  HAKIJA: 

Kiinteistön 611-406-2-72 omistajat ovat jättäneet poikkeamislupahake-

muksen. Kiinteistön pinta-ala on 898 m2. 

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä Kotojär-

venmäki -nimisen kadun varrella. Alueella on vesi- ja viemäriverkosto. 

 

  HAETAAN: 

 Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa asuinrakennuksen osittai-

selle sijoittamiselle asemakaavan VL-1 alueelle. 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Rakennuspaikka sijaitsee Kotojärvenrannan asemakaava-alueen AO ton-

tilla (erillispientalojen korttelialue). 

 

POIKKEAMISEN PERUSTELUT 

Asuinrakennukselle on myönnetty rakennuslupa 18.2.2021 ja asemapiir-

roksessa olleen virheen vuoksi asuinrakennus on sijoittunut osin asema-

kaavan VL-1 alueelle (lähivirkistysalue).  

 

Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi ote asemakaavasta sekä raken-

nushanketta koskeva asemapiirros. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua poikkeamislupaa seuraavin pe-

rustein: 

 

- Asuinrakennus on tällä hetkellä vesikattovaiheessa ja rakennuksen 

purkaminen ja uudelleen rakentaminen olisi inhimillisesti ja talou-

dellisesti katsoen kohtuuton toimenpide. 

- Asuinrakennuksen sijoittaminen osin VL-1 alueelle ei ole ollut tahal-

lista ja kyseessä on ollut inhimillinen virhe. 

- VL-1 alueen omistaa hakija ja alueen toteuttamisesta ja hoidosta vas-

taa asemakaavamääräysten mukaan maanomistaja 

 

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 
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Khall § 118  ./.. 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 119  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 ELY-keskus ja TE-palvelut: Uusimaan työllisyyskatsaus, maalis-

kuu 2021. 

 Askolan kunta, kunnanhallitus, ote pöytäkirjasta 5.5.2021 § 147: 

Rakennusvalvonta- ja ympäristöyksikön toimialajohtajan tehtävien 

hoito. 

 Sivistyslautakunnan pöytäkirjat 14.4.2021 ja 5.5.2021. 

 Päätöksiä ajalta 4. – 17.5.2021: 

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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MUUT ASIAT 

 

Khall § 120 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  

  

  

 

 



 

 

199 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  17.5.2021  121 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

111, 112, 113, 117, 118, 119, 120 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

114, 115, 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

114, 115, 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

200 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 

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 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 

 

 


