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mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  13/2021 

Kunnanhallitus  Sivu 

  231 

KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2021 klo 19.45 – 20.20 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali ja teams-kokous 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija 

Laukka Jorma 

Niinikoski Terhi 

Nyrhivaara Henna, teams 

Palviainen Erja 

Vilén Mika 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Runolinna Liljan-Kukka, 20.00 asti kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Kyllönen Petra kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu, teams kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Ikonen Antti tekninen johtaja 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 143 – 158 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 1.7.2021. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Aija Franti. 

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 1.7.2021 

Allekirjoitukset 

     

 

Aija Franti    Erja Palviainen 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 2.7.2021 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

232 Kunnanhallitus § 143  28.6.2021 

 

 

 

VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI 

 

Khall § 143 Hallintosäännön 104 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen 

suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakun-

nassa on 5 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja va-

rapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjan-

pitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valtuuston vaalilauta-

kuntaan viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 

sekä nimeää varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan toimikaudeksi 2021 – 2025. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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233 Kunnanhallitus § 144  28.6.2021 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 

 

Khall § 144 Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohta-

jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei 

valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimi-

kautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa 

vaalitoimituksessa. 

 

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja pu-

heoikeus kunnanhallituksen kokouksessa. 

 

Hallintosäännön 74 §:n mukaan puheenjohtajisto valitaan 2 vuoden toi-

mikaudeksi ja valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee valtuuston puheen-

johtajan ja 2 varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 2021 – 2023. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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234 Kunnanhallitus § 145  28.6.2021 

 

 

 

KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI 

 

Khall § 145 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimi-

kaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on val-

tuuston toimikautta lyhyempi. 

 

Kunnanhallituksen jäsenet valitaan elokuussa pidettävässä valtuuston 

kokouksessa. 

 

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista 

valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjoh-

tajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolaine 4a §:n 1 

momentti, jonka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja 

muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen 

yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja tulee olla se-

kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 

syistä muuta johdu. 

 

Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta 

kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä 

ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuustojenlisäksi: kunnanhallitus ja sen 

jaostot, lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostoto, johtokunnat ja nii-

den jaostot sekä toimikunnat. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 

- päättää kunnanhallituksen toimikaudesta 

- valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) ja heille henkilökohtiaset 

varajäsenet 

- valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II varapuheen-

johtajan 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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235 Kunnanhallitus § 146  28.6.2021 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 28.6.2021 PIDETTÄVÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 146 Kunnanhallitukselle esitellään 28.6.2021 pidettävästä kunnanvaltuuston 

kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus:        

 

§ 29 Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoit-

taminen sekä toimintakertomuksen hyväksyminen sekä 

vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2020     

Otteet: tarkastuslautakunta, toimialat/työpisteet, kirjanpito, 

talous- ja viestintäjohtaja 

 

§ 30 Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus 

Otteet: tarkastuslautakunta, toimialat/työpisteet, kirjanpito, 

talous- ja viestintäjohtaja 

 

§ 31 Henkilöstöraportti vuodelta 2020 

  Otteet: toimialat/työpisteet 

 

§ 33 Lustigkulla –nimisestä tilasta saadut tarjoukset 

  Otteet: tarjouksen jättäneet, kirjanpito, tekninen toimi 

 

 Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne ole muutoinkaan 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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236 Kunnanhallitus § 147  28.6.2021 

 

 

 

ILTAVUORON KORVAAMINEN KOKEILUNA VÄLILLÄ JÄRVENPÄÄ – PORNAINEN 

10.8. – 31.12.2021 VÄLISENÄ AIKANA 

 

Khall § 147 Kunnanhallitus on päättänyt, että kunta ei hanki Järvenpää – Pornainen 

välistä iltaliikennettä Pohjolan Liikenteeltä 10.8.2021 alkaen vuoron kal-

leuden vuoksi. Kesäliikenne vielä toimii normaalisti. 

 

Korvaavaksi liikenteeksi on suunniteltu taksiliikennettä. Vuoro lähtisi 

ma – pe Jokimäestä Järvenpäähän ja palaisi takaisin Jokimäkeen. Vuoro 

voisi lähteä Jokimäestä klo 17.30, olisi Järvenpäässä noin klo 18.00. 

Kuljetus lähtisi takaisin Pornaisiin Järvenpään asemalta klo 18.20. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus:  

 

 Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa ma – pe -vuoron Pornaisista Järven-

päähän ja Järvenpäästä takaisin Pornaisiin edellä olevan aikatauluehdo-

telman mukaisesti. Tarjousten jättöaika päättyy 13.7.2021. 

 

Asiakkaalta peritään yhdensuuntaisesta matkasta 5,00 €. Kustannukset 

katetaan kestävän liikkumisen selvitykseen varatusta määrärahasta. Lii-

kenne toteutetaan kokeiluna 10.8. – 31.12.2021 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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237 Kunnanhallitus § 148  28.6.2021 

 

 

 

TALOUS- JA VIESTINTÄJOHTAJAN ILMOITUS VIRKASUHTEESTAAN  

IRTISANOUTUMISESTA 

 

Khall § 148 Talous- ja viestintäjohtaja on 24.6.2021 ilmoittanut irtisanoutuvansa 

tultuaan valituksi Mäntsälän kunnan talousjohtajan virkaan. Hänen vii-

meinen työpäivänsä Pornaisissa on 30.7.2021.  

 

Hallintosäännön 45 § mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteestaan ir-

tisanoutumisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteestaan irtisanoutumises-

ta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tie-

toon. 

 

Irtisanomisilmoitus lähetetään esityslistan mukana tiedoksi. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talous- ja viestintäjohtajan irtisanou-

tumisen virastaan ja saattaa asian edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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HALLINTOJOHTAJAN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS SEKÄ VIRAN  

HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 

 

Khall § 149 Hallintojohtaja on esittänyt seuraavan rekrytointilupahakemuksen: 

 

Talous- ja viestintäjohtaja on 24.6.2021 ilmoittanut irtisanoutuvansa tul-

tuaan valituksi Mäntsälän kunnan talousjohtajan virkaan. Hänen viimei-

nen työpäivänsä Pornaisissa on 30.7.2021.  

 

Virka on tarpeen laittaa hakuun ja täyttää mahdollisimman nopealla ai-

kataululla. 

 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

kunnanhallituksen lupa. 

 

Hallintosäännön 31 § mukaan valtuusto päättää toimialajohtajien virko-

jen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttami-

sesta. Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkaut-

tamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. 

 

Kunnanhallituksen harkittavaksi tulee lisäksi, haetaanko kuntaan viran-

haltijaa talous- ja viestintäjohtajan nimikkeellä vai talousjohtajan nimik-

keellä. Toki talousjohtajallakin olisi viestintävastuita ja hän olisi valmis-

teilla olevan kunnan viestintätiimin jäsen. Nimike ei vaikuta viran päte-

vyysvaatimuksiin. Tehtävään valittavalla tulee olla siihen soveltuva 

ylempi korkeakoulututkinto. 

 

Hallintosäännön 35 § mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan, 

toimialajohtajien sekä talous- ja viestintäjohtajan ottamisesta. 

 

Hallintosäännön 34 § mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi 

virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhtee-

seen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuh-

teen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus myöntää haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti ja 

päättää julistaa viran haettavaksi.  

 

Samalla kunnanhallitus päättää, millä virkanimikkeellä haku suoritetaan.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

      ./.. 
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239 Kunnanhallitus § 149  28.6.2021 

 

 

 

Khall § 149  ./.. 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti ja 

päätti julistaa talous- ja viestintäjohtajan viran haettavaksi. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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240 Kunnanhallitus § 150  28.6.2021 

 

 

 

NIMEÄMISPYYNTÖ KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAISEN 

VALMISTELUELIMEN ASETTAVASTA VIRANOMAISESTA, HALLINTO-

ORGANISAATIOSTA JA KOKOONPANOSTA 

 

Khall § 150 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen esitys hyvinvointialueiden pe-

rustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjes-

tämisen uudistamisesta on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä (HE 

241/2020 vp). Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet julkisoikeudelli-

sina yhteisöinä on tarkoitus perustaa suoraan voimaanpanolain nojalla 

laissa ehdotetun voimaantuloajan mukaisesti (arvio 1.7.2021). Siten 

myös hyvinvointialueesta annettu laki tulee voimaan pääosin 1.7.2021 

tai mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. 

 

Ennen aluevaltuustojen valintaa ja aluehallituksen asettamista hyvin-

vointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä vastaa hyvinvoin-

tialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Väliaikainen valmis-

telutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnis-

tämisen valmistelusta sekä käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa ja vastaa 

tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä siihen saakka, kunnes 

aluevaltuusto valitaan ja aluevaltuuston asettama aluehallitus aloittaa 

toimintansa. Väliaikaisen toimielimen toimikausi on tämänhetkisen tie-

don mukaan lain voimaantulosta 28.2.2022 saakka.  

 

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yh-

teistoiminta-alueiden, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on so-

vittava välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmis-

telutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaisi 

valmistelutoimielimen. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen väliaikai-

sen valmistelutoimielimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa 

lain voimaantulosta, osapuolten on välittömästi ilmoitettava asiasta val-

tiovarainministeriölle. Valtioneuvosto asettaa tällöin valmistelutoimie-

limen valtiovarainministeriön esityksestä. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tulee lakiesityksen mukaan muodos-

tumaan osaltaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tekemän työn 

jatkoksi. Hyvinvointialueen perustamisen kannalta on tarkoituksenmu-

kaista, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus asettaa väliai-

kaisen valmistelutoimielimen ja, että Keski-Uudenmaan sote-

kuntayhtymä toimii valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa.  

Nimeämispyyntö Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen 

valmistelutoimielimen kokoonpanosta on toimitettu Keusoten hallituk-

sen 22.6.2021 tekemän päätöksen mukaisesti alueen kunnille sekä Kes-

ki-Uudenmaan pelastuslaitokselle.  

     ./.. 
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Khall § 150  ./.. 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edustajat, 6 jäsentä, joista yksi on 

puheenjohtaja, nimeää kuntayhtymän hallitus. Hyvinvointialueen mui-

den osapuolten, Eteva kuntayhtymän ja Uudenmaan päihdehuollon kun-

tayhtymän, kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä väliaikaisen valmistelu-

toimielimen alaisissa valmisteluryhmissä. 

 

Yhtymähallitus päätti 22.6.2021, että Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsä-

län, Tuusulan, Nurmijärven ja Pornaisten kunnille sekä Keski-

Uudenmaan pelastuslaitokselle esitetään Keski-Uudenmaan sote-

kuntayhtymän hallituksen olevan väliaikaisen valmistelutoimielimen 

asettava viranomainen. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa 

toimii Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja kunnat sekä Keski-

Uudenmaan pelastuslaitos nimeävät kukin yhden varsinaisen jäsenen ja 

yhden varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen 11.8.2021 men-

nessä. Mikäli hyvinvointialueuudistusta koskevaa lainsäädäntöä ei hy-

väksytä eduskunnassa, väliaikaista valmistelutoimielintä ei aseteta. 

 

Nimeämispyyntö lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa. 

 

Hallintojohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus pitää hyvänä, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä 

hallitus toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen asettavana viranomai-

sena ja valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa toimii Keski-

Uudenmaan sote-kuntayhtymä.  

 

Kunnanhallitus päättää esittää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän 

hallitukselle, että Pornaisten kunnasta valmistelutoimielimen jäseneksi 

nimettäisiin sivistysjohtaja Jari Wäre ja hänen henkilökohtaiseksi varajä-

senekseen kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo.  

 

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. 

 

  ______________________ 
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MONITOIMIHALLIN TOTEUTUSTA VALMISTELEVAN SELVITYSTYÖN KÄYNNISTÄ-

MINEN 

 

Khall § 151 Pornaisten kunta on hankkinut kesällä 2020 omistukseensa noin kahden 

hehtaarin suuruisen määräalan, jolle kunta suunnittelee liikuntapainottei-

sen monitoimitalon rakentamista. Lainvoimaisessa Pornaisten Kirkonky-

län osayleiskaavassa alue on osoitettu merkinnällä P, uusi ja oleellisesti 

muuttuva palvelujen ja hallinnon alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoi-

tettavaksi.  

 

 Ennen asemakaavatyön käynnistämistä on tarpeen suorittaa viranhaltija-

työnä esiselvitys, jossa selvitetään 5-6 likimain 2000–4000 m2 suuruisen 

toteutetun monitoimihallin osalta: 

 

 hallin koko ja toteutustapa (valokuvaten tai internetiä käyttäen)  

 kuinka isoa väestöä palvelee, käyttöaste ja käytöstä perittävät maksut 

 halliin sijoittuva toiminta ja tilojen muunneltavuus sekä monikäyttöi-

syys 

 hallin katsomorakenteet 

 hallin ulkopuolella sijaitsevat toiminnot, kuten hallin tiloihin kytkey-

tyvä urheilutoiminta, pysäköintitilat 

 hallin sisäpuoliset tilat, julkiset ja yksityiset palvelut 

 toteutuksen hinta ja toiminnan rahoitus ml. valtion osallistuminen tai 

yksityisrahoitus 

 miten ja millä resursseilla päivittäistä toimintaa käytännössä pyörite-

tään 

 hyvät ja huonot kokemukset hallin toteutuksesta ja toiminnasta 

 

Selvitystä varten kunnanjohtaja nimittää projektiryhmän, johon kuuluvat 

kunnanjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, talous- ja viestintäjohta-

ja sekä vapaa-aikatoimen päällikkö. Projektiryhmän toimikausi alkaa 

elokuussa ja päättyy 30.11.2021. 

 

Alustava selvitystyö tehdään internetin välityksellä, jonka jälkeen vali-

tuissa 5-6 kohteessa käydään paikan päällä tutustumassa ja haastattele-

massa hallin toteutuksesta ja toiminnasta vastaavia henkilöitä.  

 

Selvityksestä laaditaan raportti, joka käsitellään kunnanhallituksessa.  

Raportista pyydetään kannanotot pornaislaisilta seuroilta ja yhdistyksil-

tä.  

 

Kunnanhallitus päättää esiselvitysraportin ja saadun palautteen perus-

teella, missä muodossa ja millä reunaehdoilla valmistelua jatketaan ke-

väällä 2022.      ./.. 
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Khall § 151  ./.. 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy menettelyn, jossa selvitystyötä valmistelemaan 

ja erilaisia monitoimihalliratkaisuja vertailemaan perustetaan projekti-

ryhmä. Projektiryhmän laatimasta esiselvitysraportista pyydetään lau-

sunnot pornaislaisilta seuroilta ja yhdistyksiltä. 

 

Kunnanhallitus päättää esiselvitysraportin ja saadun palautteen perus-

teella, missä muodossa ja millä reunaehdoilla valmistelua jatketaan ke-

väällä 2022.  

 

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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PORNAISTEN PORTTI, ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN ASETTAMINEN NÄHTÄVIL-

LE EHDOTUKSENA 

 

Khall § 93, liite 17 Kunnanvaltuusto hyväksyi Pornaisten Portin asemakaavan 10.12.2007 ja 

kaava sai lainvoiman 15.1.2008. Myöhemmin kunta on ostanut kaavan 

lähialueelta lisämaata, joka on nyt kaavan laadinnan ja laajennustarkaste-

lun kohteena. 

 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet osoittaa 

alueen itäreunaan lisää yritystontteja.  

 

Pornaisten Portin voimassa olevan asemakaavan on laatinut DI Pertti 

Hartikainen Karttaako Oy:stä. Hän on selvittänyt asemakaavan laadintaa 

varten kaavan lähtökohtia ja laatinut tähän liittyen kaksi viitesuunnitel-

maa laajennusalueesta. Lähtökohtatarkastelu ja viitesuunnitelmat lähete-

tään kunnanhallitukselle tiedoksi ilman liitenumeroa. 

 

Lähtökohtatarkasteluun perustuen on tarkoituksenmukaista jakaa suun-

nittelualue kahteen osaan, ensivaiheessa kaavoitettavaan alueeseen ja 

tarkastelualueeseen. Menettelyä esitetään noudatettavaksi, jotta tarkaste-

lualuetta koskevat kysymykset eivät viivästyttäisi kaavan laadintaa 

muulla alueella. Tarkastelualueella on korkeuseroista johtuen tarpeen 

selvittää kallioisen mäen madaltamista. Madaltaminen saattaa osoittau-

tua tarpeelliseksi riittävän loivan pääsytieyhteyden ja riittävän laajan, ta-

saisen tonttimaan aikaansaamisen kannalta. Tarkastelualueen osalta ar-

vioidaan myös alueen toteuttamismahdollisuutta ilman merkittävää alu-

een tasaamista ja asemakaavan toteuttamismahdollisuutta ilman läpiajo-

tietä jo toteutetulta alueelta uudelle alueelle. 

 

Kaavan laatijaksi on valittu DI Pertti Hartikainen.  

 

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

täville kaavatyön käynnistyttyä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

asetetaan nähtäville kunnanvirastoon ja kunnan kotisivuille internettiin 

30 päivän ajaksi. Suunnitelma on nähtävänä myös tämän jälkeen koko 

kaavoitustyön ajan ja sitä korjataan tarpeen mukaan (MRL 62 §, MRA 

30 §). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää laittaa Pornaisten Portin laajennusalueen asema-

kaavan laajentamisen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti 

Hartikaisen Karttaako Oy:stä.  

     ./.. 
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Kunnanhallitus § 93  18.5.2020  162 

 

Khall § 93 ./.. 

Samalla kunnanhallitus hyväksyy, että osallistumis- ja arviointisuunni-

telma (OAS) asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi.  

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014 ja aluearkkitehti Pertti Österman puh. 040 548 9936. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

Khall § 187, liite 40 a,b Pornaisten Portin laajennusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(OAS) oli nähtävillä 27.5–29.6.2020 välisenä aikana. Suunnitelmasta ei 

jätetty mielipiteitä. 

 

 Alueen asemakaavan muutos- ja laajennusalueen luonnos on nyt valmis-

tunut nähtäville asetettavaksi.  

 

 Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään ilmakuvalle aseteltu havainneku-

va. Täydennetty OAS on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille 

16.10.2020. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä nro 40 a olevan ja 12.10.2020 

päivätyn asemakaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30 

päivän ajaksi kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille. Liit-

teenä nro 40 b oleva OAS asetetaan samassa yhteydessä nähtäville. 

  

Osallisilta viranomaisilta ja kunnan oman organisaation asiantuntijoilta 

pyydetään lausunto asemakaavaluonnoksesta.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.   

  ______________________   ./.. 
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Khall § 152, liite 33-34  ./.. 

Pornaisten Portin asemakaavan laajennusta koskeva ehdotus ja kaavase-

lostus ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten 

 

Asemakaavan laajennuksen luonnos ja osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä MRL 63 § ja MRA 30 §:n mu-

kaisesti 30.10–30.11.2020 välisenä aikana. 

 

Luonnoksesta jätettiin neljä lausuntoa. Mielipiteitä asemakaavan luon-

noksesta ei esitetty. Liitteenä nro 33 on asemakaavaehdotus sekä liitteenä 

nro 34 asemakaavan kaavaselostus ja kaavan laatijan vastineet lausuntoi-

hin, havainnekuva, kuivatusverkko sekä kuvaus alueen vesihuollosta. 

 

Kaavaselostus toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille sähköpostilla en-

nen kokousta.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus hyväksyy vastineet esitettyihin lausuntoihin ja niiden pe-

rustella tehdyt muutokset asemakaavaan. Samalla kunnanhallitus päättää 

asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 

27 §:n mukaisesti kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille. 

Osallisilta viranomaisilta ja kunnan oman organisaation asiantuntijoilta 

pyydetään lausunnot asemakaavaehdotuksesta. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014 ja tekninen johtaja Antti Ikonen puh. 040 174 5007. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

247 Kunnanhallitus § 153  28.6.2021 

Kunnanhallitus § 34  15.2.2021  54 

Kunnanhallitus § 23  1.2.2021  35 

Kunnanhallitus § 188  19.10.2020  312 

 

KOSKITIEN SUVANTO, ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVAN EHDOTUKSEN 

NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN 

 

Khall § 188, liite 41,42 Koskitien Suvannon alueen asemakaavan muutosta koskeva luonnos ja 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat valmistuneet nähtäville 

asetettavaksi.  

 

 Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään ilmakuvalle aseteltu havainneku-

va asemakaava-alueesta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä nro 41 olevan 5.10.2020 päivä-

tyn asemakaavaluonnoksen sekä liitteenä nro 42 olevan kaavahanketta 

koskevan OAS:n MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 

kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille.  

 

Osallisilta viranomaisilta ja kunnan oman organisaation asiantuntijoilta 

pyydetään lausunto asemakaavaluonnoksesta.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

Khall § 23, liite 4 a-c  Koskitien Suvannon alueen asemakaavaluonnoksen kartta sekä osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 

30.10–30.11.2020 ja niistä pyydettiin OAS:n tarkoittamat lausunnot.   

  

Asemakaavaluonnoksesta annettiin neljä lausuntoa. Mielipiteitä jätettiin 

kolme, joista yhdessä oli kahdeksan allekirjoittajaa. Kaavan laatija on 

tehnyt lausuntoja ja mielipiteitä koskevan yhteenvedon ja on antanut niitä 

koskevan vastineen 26.1.2021 (erillinen asiakirja).  

  

Lausunnon antoivat: Uudenmaan ELY-keskus, Porvoon museo, Telia ja 

Porvoon Ympäristöterveydenhuolto. Museovirasto ilmoitti, että lausun-

non antaa Porvoon museo. Uudenmaan liitto ja Askolassa toimiva raken-

nusvalvonta ilmoittivat, että ne eivät anna lausuntoa.  

  

       ./.. 
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Kunnanhallitus § 34  15.2.2021  55 

Kunnanhallitus § 23  1.2.2021  36 

 

Khall § 23  ./.. 

ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin suojelumääräystä rannan VL-

alueelle. Kaavaa korjattiin VL-aluetta koskevan määräyksen osalta.  

  

Asemakaavasta jätetyissä mielipiteissä vastustettiin Koskitien tieyhteyttä, 

Korttelin 118 AO-alueen muuttamista AP-alueeksi ja kaavaluonnoksen 

liian tehokasta rakentamista. Kuulemisen perusteella kaava-aluetta supis-

tettiin siten, että kortteli 118 ei sisälly kaavamuutosalueeseen. Muilta 

osin kaava ei ole muutettu mielipiteiden johdosta.  

 

Pykälän liitteinä nro 4 a-c ovat kaavakartta, kaavaselostus ja kaavan laati-

jan vastineet jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. 

  

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavan laatijan vastineet jätet-

tyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ja asemakaavaehdotukseen niiden 

johdosta tehdyt muutokset. 

 

Samalla kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 

§:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnanvirastoon ja internettiin 

kunnan kotisivuille. Osallisilta viranomaisilta pyydetään lausunnot 

(MRA 28 §).   

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 

 

Merkittiin, että Liljan-Kukka Runolinna poistui esteellisenä kokouksesta 

asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. 

 

______________________ 

 

 

Khall § 34  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

     ./.. 
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Khall § 34  ./.. 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkittiin, että Liljan-Kukka Runolinna poistui esteellisenä kokouksesta 

asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. 

 

______________________ 

 

 

Khall § 153, liite 35-36 Koskitien suvannon asemakaavan muutosta koskeva ehdotus ja kaavase-

lostus ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten 

 

Asemakaavan laajennuksen luonnos ja osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä MRL 63 § ja MRA 30 §:n mu-

kaisesti 30.10–30.11.2020 välisenä aikana. 

 

Luonnoksesta jätettiin neljä lausuntoa ja neljä mielipidettä. Asemakaava-

alueella järjestettiin katselmus, johon osallistui yli 20 alueen asukasta, 

kunnanhallituksen jäsentä ja viranhaltijaa. Kaavan laatija oli paikalla esit-

telemässä kaavaratkaisua ja keskustelemassa muutostarpeista.  

 

Katselmuksen ja kunnanhallituksen 21.6.2021 käymän palautekeskuste-

lun jälkeen kaavaratkaisua päätettiin muuttaa Koskitien linjauksen osalta.   

 

Liitteenä nro 35 on asemakaavaehdotus sekä liitteenä nro 36 asemakaa-

van kaavaselostus ja kaavan laatijan vastineet lausuntoihin.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus hyväksyy vastineet esitettyihin lausuntoihin ja mielipitei-

siin sekä niiden perusteella tehdyt muutokset kaavaratkaisuun. Samalla 

kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtävil-

le MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kunnanvirastoon ja internettiin 

kunnan kotisivuille. Osallisilta viranomaisilta ja kunnan oman organisaa-

tion asiantuntijoilta pyydetään lausunnot asemakaavaehdotuksesta. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014 ja tekninen johtaja Antti Ikonen puh. 040 174 5007. 

 

      ./.. 
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Khall § 153  ./.. 

Kunnanhallituksen päätös: 
 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

Merkittiin, että Liljan-Kukka Runolinna poistui kokouksesta ennen tä-

män pykälän käsittelyn alkamista. 

 

_______________________ 
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ERÄIDEN VESIMAKSUJEN TARKISTAMINEN 

 

Khall § 154 Kunnan työsuhdeasuntokäytössä olevien asuntojen vuokrat tarkistetaan 

vuosittain indeksitarkistuksella. 

 

Vesimaksujen tarkistamisesta on kulunut pidempi aika, joten vesimaksu-

ja on syytä tarkistaa. Osassa huoneistoja on vesimittarit. 

 

   Kunnan hallinnassa olevien huoneistojen vesimaksut ovat seuraavat: 

 

- Seppientien 1 (As. Oy Kirveskoski) huoneistoissa vesimittari, asuk-

kaat maksavat vesimaksun suoraan taloyhtiölle 

 

- Kirkkotie 182 (As. Oy Puistomäki) 6,75 €/hlö/kk – 12,00 €/hlö/kk, 

taloyhtiö perii kunnalta 14,00 €/hlö 

 

- Latiskantie 16 ja Latopellonkuja 5 (As. Oy Niittyrinne) huoneistoissa 

vesimittari, asukkaat maksavat vesimaksun suoraan taloyhtiölle 

 

- Makasiinikuja 7 (vanha terveystalo), 3,53 €/hlö/kk, kunnan suoraan 

omistama 

 

- Makasiinikuja 4 (Kuntala), huoneistoissa vesimittari kunnan suoraan 

omistama 

 

- Kirkkotie 185 (As. Oy Helmi), kunnalla huoneistoissa (4 huoneistoa) 

vesimittari, asukkaat maksavat kunnalle 20,00 €/hlö/kk, tasaus ker-

ran vuodessa kulutuksen mukaan 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Asunto Oy Pornaisten Puistomäen ja Maka-

siinikuja 7:n vesimaksua tarkistetaan siten, että se on 14,00/henkilö/kk 

1.9.2021 lukien.  

 

Jatkossa kunta perii asukkaalta vähintään saman suuruisen vesimaksun, 

kuin mitä taloyhtiö perii kunnalta. 

 

     ./.. 
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Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

252 Kunnanhallitus § 154  28.6.2021 

 

 

 

Khall § 154  ./.. 

Asunnot joissa on asuntokohtainen vesimittari (Makasiinikuja 4), vesi-

maksu on 1.9.2021 alkaen: 

 

- kylmä vesi 3€ /m3 ALV 0% (aikaisemmin 1,959 € / m3 ALV 0%) 

- lämmin vesi 3,4 € /m3 ALV 0% (aikaisemmin 2,369 € / m3 ALV 

0%) 

 

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 

 

 

 

 

253 Kunnanhallitus § 155  28.6.2021 

 

 

 

ASIA EI OLE NÄHTÄVILLÄ 

 

Khall § 155, liite 37  

. 

 

 

     ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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Khall § 155  ./.. 

 

      ./.. 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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Khall § 155  ./.. 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

256 Kunnanhallitus § 156  28.6.2021 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 156  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuuston pöytäkirja 10.6.2021. 

 Sivistyslautakunnan pöytäkirja 9.6.2021. 

 Päätöksiä ajalta 22. – 28.6.2021: 

Hallintojohtajan päätökset. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

 Merkittiin tietoon saatetuksi. 

 

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

töksiin. 

 

______________________ 

 

   

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

257 Kunnanhallitus § 157  28.6.2021 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 157 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  

  

 

 



 

 

258 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  28.6.2021  158 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

143 – 146, 148 – 153, 155 - 157 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

147, 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

147, 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

259 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 

 

 


