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  142 

KOKOUSAIKA Maanantai 2.5.2022 klo 18.00 – 19.01 

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 

de Jong Peter, Mika Vilénin varajäsen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Virtanen Harri kunnanvaltuuston pj 

Nieminen Tea kunnanvaltuuston I vpj 

Valve Mari kunnanvaltuuston II vpj 

Haukkasalo Hannu kunnanjohtaja, esittelijä 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Kärkkäinen Antti talous- ja viestintäjohtaja 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

ASIAT 89 – 101 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 5.5.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Liljan-Kukka Runolin-

na. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Juha Virkki    Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

 

Tarkastusaika 

Pornainen 5.5.2022 

Allekirjoitukset 

     

Erja Palviainen    Liljan-Kukka Runolinna 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 6.5.2022 
Virka-asema  

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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143 Kunnanhallitus § 89  2.5.2022 

 

 

 

LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-406-18-54 

 

Khall § 89  HAKIJA: 

Kiinteistön 611-406-18-54 omistaja hakee suunnittelutarveratkaisua Lu-

piste.fi -palvelun kautta. Kiinteistön pinta-ala on 5195 m2. 

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kyseinen kiinteistö sijaitsee Pornaisten Laukkosken kylässä Krouvarin-

tien varrella AT -alueella keskeisen kyläalueen vyöhykkeen sisäpuolella. 

 

HAETAAN: 

Haluamme rakentaa Hirsi-Kastelli Aisti 116/126 -omakotitalon kiinteis-

töllemme. Alueella on voimassa Pornaisten Eteläisten kylien osayleis-

kaava, jossa kiinteistöön on merkitty yksi rakennuspaikka. 

 

Rakennus on yksikerroksinen, huoneistoalaltaan 116 neliöinen ja kerros-

alaltaan 126 neliöinen. Kiinteistölle menevä tie pysyy vanhan polun pai-

kalla ja itse rakennus sijoittuu pääosin toisen vanhan, purkukuntoisen 

maatalousrakennuksen paikalle. 

 

Rakennus liitetään Etelä-Pornaisten vesi- ja viemäriosuuskuntaan. 

 

KAAVOITUSTILANNE: 

AT alue on tarkoitettu kylämäisen rakentamisen alueeksi. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa yksiasuntoisen asuin- tai 

lomarakennuksen talousrakennuksineen tai kyläyhteisöjen toimintaa 

tukevia yleisiä rakennuksia sekä sellaisia työ- ja liiketiloja, jotka eivät 

aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle. 

 

Uuden rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 5000 m². Mikäli 

rakennuspaikka on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon tai 

muuhun alueelliseen vesihuoltoverkostoon, rakennuspaikan 

vähimmäiskoko on 3000 m².  

 

Rakentaminen tulee ohjata mahdollisuuksien mukaan peitteisille alueille 

sekä olemassa olevien rakennusten ja teiden yhteyteen. 

Rakennussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kohteen 

mittakaavaan, muotokielen, rakennusmateriaalin ja -värityksen 

yhteensopivuuteen sitä ympäröivän rakennuskannan kanssa. 

 

     ./.. 
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Khall § 89  ./.. 

POIKKEAMISEN PERUSTELUT: 

Hakijan kiinteistöllä sijaitsee käyttämätön rakennuspaikka. Suunniteltu 

uudisrakentaminen sijoittuu vanhan käyttämättömän talousrakennuksen 

kohdalle. Lisäksi rakennuspaikka sijaitsee kylämäisen rakentamisen alu-

eella keskeisen kyläalueen vyöhykkeen sisäpuolella. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua poikkeamislupaa seuraavin pe-

rustein: 

 

- rakennuspaikka liitetään Etelä-Pornaisten vesi- ja viemäriosuuskun-

taan 

 

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 SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / 611-406-18-45 

 

Khall § 90   

HAKIJA: 

Kiinteistön 611-406-18-45 omistaja hakee suunnittelutarveratkaisua Lu-

papiste.fi palvelun kautta. 

 

RAKENNUSPAIKKA:   

Kiinteistö sijaitsee Etelä-Pornaisissa Laukkosken kylässä eteläisten ky-

lien osayleiskaavan AT-alueella. Kiinteistön pinta-ala on 7010m2. 

 

HAETAAN: 

 Kiinteistön omistaja hakee suunnittelutarveratkaisua omakotitalon ja au-

totallin rakentamiseen. Kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa, joka on 

umpeutunut 13.1.2004. Kiinteistöllä on noin 47 m2 varastorakennus sekä 

kunnallistekniikka.  

 

KAAVOITUSTILANNE: 

Alue on tarkoitettu kylämäisen rakentamisen alueeksi. Tilalle on 

Eteläisten kylien osayleiskaavassa osoitettu yksi rakennuspaikka. 

Mitoituksen mukaiselle uudelle rakennuspaikalle saa rakentaa 

yksiasuntoisen asuin- tai lomarakennuksen talousrakennuksineen tai 

kyläyhteisöjen toimintaa tukevia yleisiä rakennuksia sekä sellaisia työ- 

ja liiketiloja, jotka eivät aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle.  

 

POIKKEAMISEN PERUSTELUT: 

Rakennuspaikalle voi asemakaavan ulkopuolisella AT-alueella raken-

nusjärjestyksen mukaan rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen ja enin-

tään kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Lisäksi rakennuspaikalle saa 

rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua seuraa-

vin ehdoin: 

 

- rakennuspaikka tulee liittää Etelä-Pornaisten vesi- ja viemäriosuus-

kuntaan. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

  ______________________ 
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KUNNANVALTUUSTON 25.4.2022 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall § 91   Kunnanhallitukselle esitellään 25.4.2022 pidetystä kunnanvaltuuston 

  kokouksesta laadittu pöytäkirja. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   § 23 Talous- ja viestintäjohtajan viran lakkauttaminen 

    Ote: talous- ja viestintäjohtaja 

 

 § 24 Kannusterahan maksaminen Pornaisten kunnan palveluk-

 sessa oleville henkilöille 

  Otteet: talous- ja viestintäjohtaja, kirjanpito, palkanlasken-

 ta 

 

 § 25 Kuntalaisaloite nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyn 

 takaamiseksi 

  Ote: kuntalaisaloitteen tekijälle 

 

 § 26 Kuntalaisaloite lapsi- ja nuorisovaikutusten arvioinnista 

  Ote: kuntalaisaloitteen tekijälle 

 

 § 27 Lahan yksityistien tiekunnan oikaisuvaatimus / lisämäärä-

 raha 

  Otteet: Lahan yksityistien tiehoitokunta, talous- ja viestin-

 täjohtaja, kuntakehitystoimiala 

 

  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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KUNTALAISALOITE VASTAANOTTOKESKUKSEN / TILOJEN PERUSTAMISEKSI  

PORNAISIIN 

 

Khall § 92   Pornaisten kunnalle on jätetty 23.3.2022 päivätty seuraavan sisältöinen 

  kuntalaisaloite: 

 

   ”Suomeen on odotettavissa tämän vuoden aikana tuhansia ukrainalaisia 

  sotapakolaisia. Vastaanottokeskuksia tarvitaan lisää. Aikaisemmin  

  vuonna 2015 ihmisiä jouduttiin majoittamaan telttoihin, kun vastaanot-

  tokeskuksista oli tila loppunut. Suomeen perustettiin satoja uusia vas-

  taanottokeskuksia vuoden 2015 turvapaikkahakijailmiön seurauksena ja 

  sen jälkeen. Vetoan kunnan päättäjiin, että Pornaisten kunnassa aletaan 

  myös kartoittaa asuintiloja pakolaisille. 

 

   Pornaisten kunnan on kannettava kortensa kekoon ja meidän kaikkien on 

  kannettava vastuu omalta osaltamme ukrainalaisten auttamiseksi. 

 

   Askolassa on jo pakolaiskeskustoimintaa ja Askola on myös pienehkö 

  kunta, kuten Pornainen. Maahanmuuttovirasto on vedonnut kuntiin, jotta 

  ne olisivat itse aloitteellisia asiassa. Vastaanottokeskus voi olla joko 

  kunnan tai järjestön (käytännössä SPR:n) ylläpitämä, missä tapauksessa 

  kunta voi olla aktiivinen tarjoamalla tiloja toiminnalle. Myös yhdistykset 

  sekä seurakunta voisivat olla mukana toiminnassa, kiinnostusta varmaan 

  riittäisi. 

 

   Esitän, että toimet vastaanottokeskuksen tai asuintilojen sijoittamiseksi 

  kuntaan aloitetaan välittömästi ja ne viedään läpi niin nopealla aikatau-

  lulla kuin mahdollista. Aikaisemmin Pornaisissa ei ole ollut kiinnostusta 

  tämän tyyppiseen toimintaan, mutta Ukrainan pakolaiskriisin vuoksi 

  kunnassamme täytyy nyt vakavasti harkita uudelleen.” 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Seurakunnan ja SPR:n edustajien kanssa on pidetty palaveri 28.3.2022 ja 

  keskusteltu mahdollisuuksista ukrainalaisten auttamiseen. Ukrainalaisten 

  auttamiseen suhtauduttiin myönteisesti ottaen huomioon kaikkien osa-

  puolten rajalliset resurssit. Palaverissä todettiin myös, että vastaanotto-

  keskuksen perustamiseen kunnalla ei ole realistisia mahdollisuuksia. 

 

  Kunta on ilmoittanut Migrille, että kunta pystyisi järjestämään tarvittaes-

  sa hätä- ja tilapäismajoitusta 30 hengelle tyhjänä olevassa Aurinkolinnan 

  päiväkodissa. Kunnalla ei ole tällä hetkellä yhtään tyhjänä olevaa asuin-

  huoneistoa. 

       ./.. 
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Khall § 92  Kunnanhallitus on päättänyt lähettää 5100 €n avustuksen SPR:n kautta 

  ukrainalaisille. 

         

   Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle edellä esitetyt toimenpiteet kunnan 

  mahdollisuuksista ukrainalaisten auttamiseen, samalla kunnanhallitus 

  esittää, että kuntalaisaloite on loppuun käsitelty. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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PORNAISTEN JA JÄRVENPÄÄN VÄLINEN LIIKENNE 20.6. – 8.8.2022 

 

Khall § 93   Kunta on viime vuosina hankkinut kesäajan liikennettä Pornaisten ja 

  Järvenpään välille. 

 

   Kestävän liikenteen selvityksen yhteydessä on laadittu aikatauluehdotus, 

  jonka perusteella on pyydetty tarjous taksiliittymää Hop Kuljetus Tmi:ltä 

  kesäliikenteen järjestämisestä Pornaisten ja Järvenpään välille. 

 

   Tarjousta on pyydetty seuraavanlaisesta liikenteestä: 

 

  Ma, ke, pe Jokimäestä/Jokimäkeen 

  Jokimäki  Pornainen  Järvenpää 

  7.15  7.25  7.50 

  11.35  11.45  12.10 

  15.35  15.45  16.10 

  Järvenpää  Pornainen  Jokimäki 

  8.15  8.40  8.50 

  12.20  12.45  12.55 

  16.25  16.50  17.00 

 

 Reittikuvaus: Jokimäki Helsingintie -  Kirkkotie – (ajantasauspaikka 

 keskustassa) – Järvenpääntie – Rajakulmantie – Sipoontie – Pohjoisväy-

 lä – Pajalantie – Postikatu – Mannilantie – Järvenpään rautatieasema. 

 

 Ti ja to Halkiasta/Halkiaan 

 Halkia  Pornainen  Järvenpää 

 7.15  7.25  7.50 

 11.35  11.45  12.10 

 15.35  15.45  16.10 

 Järvenpää  Pornainen  Halkia 

 8.15  8.40  8.50 

 12.20  12.45  12.55 

 16.25  16.50  17.00 

 

 Reittikuvaus: Halkia – Pornaistentie – (ajantasauspaikka keskustassa) – 

 Järvenpääntie – Rajakulmantie – Sipoontie – Pohjoisväylä – Pajalantie – 

 Postikatu – Mannilantie – Järvenpään rautatieasema. 

 Reitti Järvenpäässä on Pajalan ei uimahallin kautta. 

 

  Liikennöinti voidaan hoitaa 1 + 8 –paikkaisella ”pikkubussilla”. 

 Matkan hinta perustuu kertamaksuun ja siitä annettavan kuittiin. Por-

 naisten sisäisen matkan kertalippu on aikuisilta 2 € ja lapsilta alle 12 

 vuotta 1 €. Matkan hinta Järvenpäähän/Järvenpäästä 5 € suuntaansa ja 

 lapsilta 2 €.     ./.. 
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Khall § 93  ./.. 

 Hop Kuljetus T:mi on toimittanut kunnalle 13.4.2022 päivätyn tarjouk-

 sen, jolla se tarjoaa kuljetuksia pyydetyn aikataulun mukaan 20.6.2022 – 

 8.8.2022 välisenä aikana maanantai – perjantai, myös juhannusaatto  

 kokonaishintaan 11934 €, alv 0 %. 

 

 Talousarviossa on varattu määräraha tarkoitusta varten. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyy Hop Kuljetus T:mi 13.4.2022 antaman tar-

 jouksen Pornaisten ja Järvenpään välisestä liikenteestä 20.6. - 8.8.2022 

 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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151 Kunnanhallitus § 94  2.5.2022 

 

 

 

HAASTATTELURYHMIEN NIMEÄMINEN 

 

Khall § 94   Kunnanjohtajan ja kuntakehitysjohtajan virat ovat haettavana, hakuaika 

  päättyy 6.5.2022 klo 12.00. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus nimeää haastatteluryhmät sekä kunnanjohtajan että kun-

  takehitysjohtajan virkaa hakeneiden haastatteluja varten. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että sama haastatteluryhmä haastat-

telee sekä kunnanjohtajan että kuntakehitysjohtajan virkaa hakeneet. 

 

Haastatteluryhmään nimettiin Juha Virkki, Peter de Jong, Henna Nyrhi-

vaara, Harri Virtanen, Hannu Haukkasalo ja Seija Marttila. 

 

______________________ 
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YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN ESITTÄMÄ REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 95   Yhtenäiskoulun apulaisrehtori on esittänyt seuraavan rekrytointilupaha-

  kemuksen: 

 

   Koulunkäynnin ohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 

  1.8.2022 lukien, 

 

- nykyinen työntekijä irtisanoutunut 

- joustavan perusopetuksen luokassa opiskelee useamman luokka-

asteen oppilaita, jolloin osa oppilaista opiskelee ohjaajan kanssa 

- oppilaat tarvitsevat lisäksi ohjaajan tukea/ohjausta integroituessaan 

yleisopetuksen luokkien tunneille 

- talousarviossa on varattu määräraha 

  Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

  työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

  kunnanhallituksen lupa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 
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YHTENÄISKOULUN REHTORIN ESITTÄMÄT REKRYTOINTILUPAHAKEMUKSET 

 

Khall § 96  Yhtenäiskoulun rehtori on esittänyt seuraavat rekrytointilupahakemuk-

  set: 

 

1) Matematiikan ja tietotekniikan lehtorin virka 1.8.2022 lukien 

- lukuvuoden 2021 - 2022 tehtävää hoitanut viransijainen 

- vakinaisessa virassa oleva on irtisanoutunut 1.8.2022 alkaen 

- talousarviossa on varattu määräraha 

2) Biologian ja maantiedon lehtorin virka 1.8.2022 lukien 

- viranhaltija irtisanoutunut 1.8.2022 alkaen 

- talousarviossa on varattu määräraha 

3) Uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon pää-

toimisen tuntiopettajan palvelussuhde 1.8.2022 – 31.7.2023 väliseksi 

ajaksi 

- talousarviossa on varattu määräraha 

  Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

  työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

  kunnanhallituksen lupa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy 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. 

 

  ______________________ 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

154 Kunnanhallitus § 97  2.5.2022 

 

 

 

SIVISTYSJOHTAJAN TOIMITTAMA REKRYTOINTILUPAHAKEMUS 

 

Khall § 97  Sivistysjohtaja on toimittanut seuraavan rekrytointilupahakemuk- 

  sen: 

 

  Kouluvalmentajan määräaikainen palvelussuhde 1.8.2022 – 31.7.2023 

  väliseksi ajaksi: 

 

- alueelliseen kehittämishankkeeseen liittyvä työtekijä, johon on saatu 

alueellista valtionavustusta 

- hankkeen tavoitteena on luoda uusi ennaltaehkäisevä toimintamalli 

esi- ja perusopetukseen 

- yhtenäinen toimintatapa poissaoloja ennaltaehkäisevään ja varhaista 

puuttumista tukevaan toimintakulttuuriin 

- tavoitteena vakinaistaa toimintamalli hankekauden päättyessä talous-

arvion 2023/2024 käsittelyn yhteydessä kunnan omalla rahoituksella 

tapahtuvaksi 

- toimintaympäristö muuttunut siten, että oppilaiden varhaiseen tuke-

miseen on kannattavaa panostaa entistä enemmän 

- talousarviossa on varattu määräraha 

  Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kaikkien vakinaisten virkojen ja 

  työsuhteiden sekä yli 6 kuukauden sijaisuuksien täyttämiseen tarvitaan 

  kunnanhallituksen lupa. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus hyväksyy haetun täyttöluvan hakemuksen mukaisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

155 Kunnanhallitus § 98  2.5.2022 

 

 

 

PORNAISTEN KUNNAN LAUKKOSKEN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAA TILAA 306/T3  

KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 98, liite 17 Pornaisten kunta on myynyt 2.5.2022 allekirjoitetulla kauppakirjalla 

  Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan 912 m2:n suuruisen 

  tilan 306/T3 RN:o 2:85 (611-406-2-85). 

 

   Kaupan kohteena oleva tila on asemakaavan mukaista erillispientalojen 

  korttelialuetta (AO). Määräala muodostaa karttaliitteen mukaisen, Lai-

  dunalueen asemakaavan korttelissa 306 sijaitsevan tontin nro 3. Tontin 

  rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus on e=0,25. 

 

   Kauppahinta on 21 888 €, muut kaupan ehdot ilmenevät liitteenä nro 17  

  olevasta kauppakirjasta. 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus hyväksyy 2.5.2022 allekirjoitetun kauppakirjan liitteen 

  nro 17 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. 

 

  ______________________ 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

156 Kunnanhallitus § 99  2.5.2022 

 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Khall § 99  Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: 

   

 Päätöksiä ajalta 20.4. – 2.5.2022: 

Kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset. 

 

 
 

 Kunnanhallituksen päätös: 

   

  Kunnanhallitus päätti, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin. 

 

Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedoksi osallistuvan budjetin hankeha-

kemukset. 

 

  ______________________ 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORNAISTEN KUNTA   Kokouspäivämäärä sivu  

 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

157 Kunnanhallitus § 100  2.5.2022 

 

 

 

MUUT ASIAT 

 

Khall § 100 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

158 

Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

 

Kunnanhallitus  2.5.2022  101 

 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100 

 

 

 

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

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

93, 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

07170 Pornainen 

 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 Pykälät  

 

93, 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö 

 

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

 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

159 VALITUSOSOITUS  

Valitusvi-

ranomainen 

ja valitus-

aika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali-

tuksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Helsingin hallinto-oikeus 

Sörnäistenkatu 1 

00580 Helsinki 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunnallisvalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

 

  30  päivää 

 

 

 Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 Valitusaika 

 

  30  päivää 

 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Markkinaoikeus  

Sörnäistenkatu 1 

00580 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 

(1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. 

 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) Jos toimitettava 

 

 


