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KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 

  409 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

  409 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

253  410 Kunnanvaltuuston 15.11.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano 

    

254 * 411 Tukipalvelusopimus vuodelle 2022 

    

255 52 412 Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevaa määräalaa koskevan 

kauppakirjan hyväksyminen 

    

256  413 Esityksen tekeminen Vesiensuojeluyhdistyksen hallituksen varsinaiseksi 

jäseneksi ja varajäseneksi vuosiksi 2022-2024 

    

257 * 414-415 Vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 

    

258 * 416 Uudenmaan maakuntaparlamentti 

    

259  417-418 Selvityspyyntö kunnan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 

    

260  419 Kunnanvirasto suljettuna 7.1.2022 

    

261  420 Aluevaalien ulkomainonta 

    

262 53-55 421-424 Pornaisten Portti, asemakaavan laajennuksen hyväksyminen 

    

263 56,* 425-426 Lausunnon antaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja 

rakentamislaiksi 

    

264  427 Ilmoitusasiat 

    

265  428 Muut asiat 

    

266  429-430 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 
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mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa 

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  20/2021 

Kunnanhallitus  Sivu 

  409 

KOKOUSAIKA Maanantai 22.11.2021 klo 18.00 – 19.35 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Virkki Juha puheenjohtaja 

Franti Aija 

Juntunen Juha 

Nyrhivaara Henna 

Palviainen Erja 

Runolinna Liljan-Kukka 

Vilén Mika, poissa 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri, poissa kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea, poissa kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 253 – 266 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 25.11.2021. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja  

Liljan-Kukka Runolinna. 

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 25.11.2021 

Allekirjoitukset 

     

 

Erja Palviainen    Liljan-Kukka Runolinna 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 26.11.2021 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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410 Kunnanhallitus § 253  22.11.2021 

 

 

 

KUNNANVALTUUSTON 15.11.2021 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 253 Kunnanhallitukselle esitellään 15.11.2021 pidetystä kunnanvaltuuston 

kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

§ 84 Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikerto-

mus/Vastineet esitetyistä havainnoista 

  Otteet: tarkastuslautakunta, hallintokunnat 

 

§ 85 Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022 

  Tieto: Verohallintoon 

 

§ 86 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022 

  Tieto: Verohallintoon 

 

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, ei-

vätkä ne ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisi, joten valtuuston 

päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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411 Kunnanhallitus § 254  22.11.2021 

 

 

 

TUKIPALVELUSOPIMUS VUODELLE 2022 

 

Khall § 254 Kuluvana vuonna tukipalvelut on ostettu Pukkilassa toimivalta Ni-

cemedia Oy:ltä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 §:ssä 224 

hyväksynyt ICT-tukipalvelujen oston Nicemedia Oy:ltä vuonna 2021. 

 

Kunta on saanut Nicemedia Oy:ltä 1.11.2021 päivätyn tarjouksen ICT-

palvelujen jatkamisesta vuonna 2022. 

 

Nicemedia Oy:n 1.11.2021 päivätty tarjous lähetetään tiedoksi esityslis-

tan mukana. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää jatkaa ICT-tukipalvelusopimusta Nicemedia 

Oy:n kanssa vuonna 2022 1.11.2021 päivätyn tarjouksen 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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412 Kunnanhallitus § 255  22.11.2021 

 

 

 

PORNAISTEN KUNNAN LAUKKOSKEN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAA MÄÄRÄALAA KOS-

KEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 255, liite 52 Pornaisten kunta on myynyt 8.11.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla 

Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan noin 518 m2:n suu-

ruisen määräalan tilasta 305T2 RN:o 2:76 (611-406-2-76). 

 

Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispienta-

lojen korttelialuetta (AO). Määräala sijaitsee asemakaavaan osoitetulla 

vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella (pv). Määräala 

myydään liitettäväksi Laidunalueen asemakaavan korttelissa 305 sijait-

sevaan tonttiin nro 3. Kaupan jälkeen korttelissa muodostetaan asema-

kaavassa osoitettujenkolmen tontin sijaan kaksi tonttia. Asemakaavan 

osoittama tonttijako on ohjeellinen. Tontin rakennusoikeuden määritte-

levä tehokkuus on e=0,15. 

 

Kauppahinta on 15 540 €, muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä nro 52 

olevasta kauppakirjasta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy 8.11.2021 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen 

nro 52 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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413 Kunnanhallitus § 256   22.11.2021 

 

 

 

ESITYKSEN TEKEMINEN VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN HALLITUKSEN VARSI-

NAISEKSI JÄSENEKSI JA VARAJÄSENEKSI VUOSIKSI 2022 – 2024 

 

Khall § 256   Vesiensuojeluyhdistyksen syyskokous pidetään 29.11.2021 Hollolassa. 

 

Vesiensuojeluyhdistys on lähettänyt kunnalle pyynnön Pornaisten kun-

nan esityksestä yhdistyksen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja varajä-

seneksi vuosiksi 2022 – 2024. 

 

Vuonna 2021 Vesiensuojeluyhdistyksen varajäseninä ovat toimineet  

Liljan-Kukka Runolinna ja Riitta Villanen.  

  

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus tekee esityksen Vesiensuojeluyhdistyksen hallituksen jä-

seneksi ja varajäseneksi vuosiksi 2022 – 2024. 

 

   Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus esittää Vesiensuojeluyhdistykselle, että hallituksen jäse-

neksi valitaan Jaakko Nurmi ja hänen varajäseneksi Liljan-Kukka Runo-

linna. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

______________________ 
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414 Kunnanhallitus § 257  22.11.2021 

 

 

 

VUODEN 2022 ALUEVAALIEN VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN 

ASETTAMINEN 

 

Khall § 257 Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen 

ajanjakso on kotimaassa 12. – 18.1.2022 ja ulkomailla 12. – 15.1.2022. 

 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa-

leja asetettava: 

 

- kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheen-

johtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen 

määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme sekä 

- laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten 

yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, vara-

puheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, 

joita on kuitenkin oltava vähintään kolme 

Aluevaalien osalta vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä 

varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, 

jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa 

siinä vaalipirissä, jossa kunta on.  Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla 

ehdokas. 

 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen 

järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnat ja vaali-

toimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 

 

Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. 

Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jä-

senissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vä-

hintään 40 %. 

 

Äänestysalueet aluevaaleissa 2022 ovat: 

 

- Äänestysalue 001  Halkian äänestysalue 

- Äänestysalue 002  Laukkosken äänestysalue 

- Äänestysalue 003  Kirveskosken äänestysalue 

Valittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaa, 

on varmistettava, että heillä on mahdollisuus osallistua toimielimen 

työskentelyyn. Vaalipäivän äänestyksen sujuminen ja koti- ja laito-

säänestyksen hoitaminen asianmukaisesti ja vaalilain säännöksiä noudat-

taen edellyttää, että jäsenet ja varajäsenet sitoutuvat tehtävään, johon 

ovat lupautuneet.    ./.. 
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415 Kunnanhallitus § 257  22.11.2021 

 

 

 

Khall § 257  ./.. 

Vaalilautakunnat työskentelevät vaalipäivänä ja vaalitoimikunta ennak-

koäänestysjakson aikana. 

 

Esityslistan mukana lähetetään kopio vuoden 2019 eduskuntavaalien 

vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpanosta. 

 

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: 

 

Asia jätettiin pöydälle. 

 

__________________ 
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416 Kunnanhallitus § 258  22.11.2021 

 

 

 

UUDENMAAN MAAKUNTAPARLAMENTTI 

 

Khall § 258 Uudenmaan maakuntaparlamentti järjestetään 10. – 12.2.2022. Ilmoit-

tautuminen on avautunut ja jatkuu 11.12. saakka. 

 

Maakuntaparlamentin puheenaiheita ovat tällä kertaa tutkimuksen ja 

osaamisen teemat, maakunnan ilmastotyö sekä Uudenmaan edunvalvon-

nan tehostaminen. 

 

Torstaina 10.2. ohjelmaosuus kello 11 – 16 pidetään Eteläsatamassa Sil-

ja Symphonylla. Ohjelma jatkuu, kun laiva matkaa kohti Tukholmaa. On 

mahdollista osallistua pelkästään satamassa järjestettävään osuuteen tai 

koko parlamentin ohjelmaan. 

 

Maakuntavaltuuston jäsenet, maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet, 

tarkastuslautakunta, vaalien valmistelutoimikunta ja alueen kansanedus-

tajat ovat parlamentin kutsuvieraita. 

 

   Maakuntaparlamentin osallistumishinnat: 

 

- satamassa pidettävä osuus 60 € 

- 1-hengin A-hytti 320 € 

- 1-hengen B-hytti 300 € 

- 2-hengin A-hytti 270 € 

- 2-hengen B-hytti 260 € 

Uudenmaan maakuntaparlamentin ohjelma lähetetään tiedoksi esityslis-

tan mukana. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää maakuntaparlamenttiin osallistumisesta. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Uudenmaan maakuntaparla-

menttiin osallistuvat Erja Palviainen, Juha Virkki, Mari Valve, Mika 

Vilén (varalla Peter de Jong), Hannu Haukkasalo ja Seija Marttila. 

______________________ 
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417 Kunnanhallitus § 259  22.11.2021 

 

 

 

SELVITYSPYYNTÖ KUNNAN EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ 

 

Khall § 259 Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki määrittelee kunnan 

vastuut ehkäisevässä päihdetyössä. Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ovat yhteistyössä valmistel-

leet Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 

vuosille 2020 – 2023. Valvontaohjelman mukaisesti kunnan hyvinvoin-

nin ja terveydenedistämisen osalta vuonna 2021 yhtenä valvontakohtee-

na on ehkäisevän päihdetyön lainmukaisuus. 

 

Lainmukaisuudessa tarkastellaan ehkäisevän päihdetyön rakenteita, laa-

tua ja sisältöä. Valvonnassa hyödynnetään THL:n ja aluehallintovirasto-

jen vuonna 2020 tekemää kyselyä kunnan ehkäisevän päihdetyön tilasta 

ja rakenteista. Linkki: Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen 

alueraportti (pdf 933 kt). 

 

Aluehallintovirastot selvittävät valvontaohjelman painopisteiden mukai-

sesti ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain 5 §:n toimeen-

panon tilannetta kunnissa. Rakenteiden osalta toiminnan järjestämistä 

selvitetään selvityspyynnöllä niiltä kunnilta, jotka eivät ole nimenneet 

ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielintä tai toimielimen valtuut-

tamaa, ehkäisevää päihdetyötä toimeenpanevaa monialaista työryhmää 

tai tietoa ei ollut saatavilla. 

 

Kunnan tulee lain mukaan nimetä toimielin, jonka vastuulle laissa erik-

seen määritellyt ehkäisevän päihdetyön tehtävät kuuluvat. 

 

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain 5 §:n mukaan kunta 

huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alu-

eellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtäväistä vastaavan toimieli-

men. 

 

Toimielimiä ovat kuntalain (410/2015, 30 §) mukaan esimerkiksi val-

tuusto, kunnanhallitus, lautakunta, valiokunta, toimikunta ja jaosto. Kun-

ta voi itsenäisesti päättää, minkä toimielimen tehtäväksi se antaa ehkäi-

sevän päihdetyön. Käytännössä toimielin ei välttämättä hoida itse ehkäi-

sevän päihdetyön tehtäviä, vaan johtaa, seuraa ja arvioi niiden toteutu-

mista. Tällöin se on saattanut valtuuttaa laissa mainitut tehtävät ja niiden 

käytännön toimeenpanon jollekin kunnalliselle tai seudulliselle monia-

laiselle työryhmälle. 

 

     ./.. 
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418 Kunnanhallitus § 259  22.11.2021 

 

 

 

Khall § 259  ./.. 

Aluehallintovirasto toteaa 29.10.2021 päivätyssä selvityspyynnössään 

seuraavaa: 

 

”Aluehallintoviraston saaman tiedon mukaan Pornaisten kunnassa ei ole 

vastattu onko nimetty ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielintä tai 

toimielimen valtuuttamaa, ehkäisevää päihdetyötä toimeenpanevaa mo-

nialaista työryhmää. 

 

Aluehallintovirasto pyytää selvitystä siihen, mihin toimenpiteisiin kun-

nassanne on ryhdytty/ryhdytään tilanteen korjaamiseksi ja saattamiseksi 

ehkäisevän päihdetyön järjestämislain mukaiseksi”. 

 

   Selvitys on pyydetty toimittamaan viimeistään 1.12.2021 mennessä. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus antaa Aluehallintovirastolle seuraavan selvityksen: 

 

Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää ennalta ehkäisevää valmistelua, jo-

hon ehkäisevä päihdetyön järjestäminenkin kuuluu, tehdään tällä hetkel-

lä kunnan johtoryhmässä.  

 

Ehkäisevän päihdetyön järjestämisen organisointi valmistellaan kunnan 

strategiatyön ja hallintosäännön uudistamisen yhteydessä alkuvuodesta 

2022. 

 

Monialaisena työryhmänä toimii Keski-Uudenmaan Soten alueellinen 

hyvinvointityöryhmä. Kunnan hyvinvointisuunnitelma on valmisteilla. 

 

   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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KUNNANVIRASTO SULJETTUNA 7.1.2022 

 

Khall § 260 Henkilöstöltä on tullut toiveita, että kunnanvirasto voitaisiin pitää kiinni 

loppiaisen jälkeisenä perjantaina 7.1.2022. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

  

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna perjantai-

na 7.1.2022. 

 

Mikäli toiminta/tehtävät edellyttävät työssäoloa, niin vuosilomaa ei vah-

visteta ko. ajalle. 

 

   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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ALUEVAALIEN ULKOMAINONTA 

 

Khall § 261 Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämi-

sessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskus-

järjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perus-

teena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaista-

mistarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. 

 

Ulkomainontapaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain sään-

nökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänes-

tys- ja äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin 

katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pi-

tää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyn-

tiin. 

 

Aiemmissa vaaleissa kunta on pystyttänyt vaalimainoskehikot Pormesta-

rin aukiolla olevan parkkialueen reunaan. Asemakaava-alueella (Koski-

tie – Kulmatien välinen alue) ei vaalimainoksia ole saanut asettaa. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus päättää, että aluevaalien ulkomainonta voidaan aloittaa 

viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 5.1.2022. 

 

Vaalimainoskehikot pystytetään Pormestarin aukiolla olevan parkkialu-

een reunaan. 

 

Asemakaava-alueella (Koskitie – Kulmatie välinen alue) ei vaalimainok-

sia saa asettaa muualle. 

 

Tekninen toimi huolehtii vaalimainoskehikoiden paikalleen asettamises-

ta ja poistamisesta sekä asemakaava-alueella muualle kuin vaalimainos-

kehikkoihin asetettujen vaalimainosten poistamisesta. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

   Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

   ______________________ 
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PORNAISTEN PORTTI, ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

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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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. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 262, liite 53-55 Pornaisten portin asemakaavan muuttamista ja laajentamista koskeva 

ehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 30.8–29.9.2021 ja siitä 

pyydettiin MRA 28 §:n tarkoittamat lausunnot. Uudenmaan liitto ja As-

kolan rakennusvalvonta ilmoittivat, että ne eivät anna lausuntoa. Yhtään 

muistutusta ei jätetty. 

     ./.. 
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Khall § 262  ./.. 

Liitteenä nro 53 kaavaselostus ja liitteenä nro 54 on asemakaavakartta. 

Asemakaavan laatijan vastine ehdotuksen palautteeseen on liitteenä nro 

55.  
 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy kaavan laatijan 8.11.2021 päivätyn 

vastineen ehdotusta koskevaan palautteeseen, asemakaavaan tehdyt vä-

häiset muutokset sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset.  
 

Kunnanhallitus päättää esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyt-

täväksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,  

 puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

   Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

   ______________________ 
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LAUSUNNON ANTAMINEN LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI 

KAAVOITUS- JA RAKENTAMISLAIKSI 

 

Khall § 263, liite 56 Ympäristöministeriö on pyytänyt muiden muassa KUUMA-kunnilta 

lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaa-

voitus- ja rakentamislakia. Samalla lausuntoja voivat antaa muutkin kuin 

lausuntopyynnön jakelussa mainitut.  

 

Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa 

oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samas-

sa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin.  

 

Esityksen päätavoitteita ovat hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali 

yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen sekä rakentami-

sen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Tavoitteena on 

lisäksi muun muassa edistää kaavaprosessin sujuvuutta, vahvistaa kun-

tien maapolitiikkaa, parantaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia, 

edistää rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja 

sähköistä asiointia sekä luoda rakennetun ympäristön valtakunnallinen 

digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista 

koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat.  

 

Lausunto on pyydetty toimittamaan lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta 

7.12.2021 mennessä. Lausunnon voi lähettää myös sähköpostin välityk-

sellä. 

 

KUUMA-kunnat ovat halunneet antaa yhteisen lausunnon, jonka on 

valmistellut KUUMA-kaavoittajaryhmä. Sen on käsitellyt KUUMA-

komissio 2.11.2021 ja se on tulossa KUUMA-johtokunnan käsittelyyn 

18.11.2021. 

 

Liitteenä nro 56 on laadittu ja komission hyväksymä lausuntoluonnos. 

Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään ympäristöministeriön lausunto-

pyyntö. 
 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Pornaisten kunnanhallitus yhtyy liitteessä nro 56 esitettyyn KUUMA-

kuntien yhteiseen lausuntoon, jonka mukaan nykyinen maankäyttö- ja 

rakennuslaki on edelleen toimiva, eivätkä lakiluonnoksessa esitetyt muu-

tokset yhteisvaikutukseltaan sitä paranna. Ilmastomuutoksen hillintä ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä hiilineutraalisuustavoitteet voi-

daan ottaa huomioon lisäämällä ne nykyiseen maankäyttö- ja rakennus-

lakiin.  

 

     ./.. 
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Khall § 263  ./.. 

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 § 264  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 ELY-keskuksen ja TE-palveluiden työllisyyskatsaus: Syyskuu 

2021. 

 Keravan kaupunki, KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan pöy-

täkirja 4/2021, 23.9.2021. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymävaltuuston pöytäkirja 6/2021, 

21.10.2021. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 12/2021, 

26.10.2021. 

 Keski-Uudenmaan sote, yhtymähallituksen pöytäkirja 13/2021, 

9.11.2021. 

 Päätöksiä ajalta 2. – 22.11.2021: 

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 § 265 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  
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Kunnanhallitus  22.11.2021  266 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

253, 256, 257, 259, 260, 262, 263, 264, 265 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

254, 255, 258, 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

254, 255, 258, 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

430 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 

 

 


