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SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Autio Jukka 

Husso Vesa-Pekka 

Huusko Mari 

de Jong Peter 

Juntunen Juha, poissa 

Järvenpää Kaarina 

Kalek Aija 

Karhunen Otto, poissa 

Kilpeläinen Antti 

Kippilä Jarkko 

Kuusela Osku 

Laukka Jorma 

Liu Päivi 

Miettinen Mikael 

Nieminen Tea, puheenjohtaja 

Paananen Kristiina 

Palmgren Vesa 

Palviainen Erja 

Parviainen Kai, poissa 

Runolinna Liljan-Kukka 

Ruskeepää Esa 

Tukiainen Johanna 

Valve Mari 

Vilenius Jenni 

Vilkman Jenny 

Virkki Juha 

Virtanen Harri, poissa 

Laaksonen Teijo, varavaltuutettu 

Tanner Mari, varavaltuutettu 

Luomakoski Kati, varavaltuutettu 

MUUT SAAPUVILLA  

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Kärkkäinen Antti talous- ja viestintäjohtaja 

Yliniemi Helmi, poissa nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

Nyrhivaara Henna, poissa kunnanhallituksen jäsen 

Vilén Mika, poissa kunnanhallituksen jäsen 

Rannikko Jimi nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kts. § 55 

ASIAT 55 – 61 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-
misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 1.9.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenny Vilkman ja Juha Virkki. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 

 

Tea Nieminen   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

Tarkastusaika 

Pornainen 1.9.2022 
Allekirjoitukset 

 

 

Jenny Vilkman   Juha Virkki 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 2.9.2022 
Virka-asema 

Hallintojohtaja  Seija Marttila 
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 55 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

23.8.2022 ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnan-

hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle.  

 

 Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimen-

huudossa. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös: 

 

 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 ______________________ 
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Kunnanhallitus § 150  15.8.2022  235 

 

 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2022/ OSAVUOSIKATSAUS 2 JA  

TALOUSARVIOMUUTOKSET 

 

Khall § 150, liite 31 Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit  

käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kun- 

nanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.  

 

Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus 

ajalta 1.1.–30.6.2022 on liitteenä nro 31.  

 

Osavuosikatsaus 2 sisältää kuntaa koskevan tilinpäätösennusteen, talous-

arvion toteutuman toiselta neljännekseltä sekä arviot talousarviotavoittei-

den toteutumisesta. Osavuosikatsaukseen sisällytetty tilinpäätösennuste 

on muodostettu ns. matemaattisen menetelmin, jossa kuukausitasoista ta-

lousarviototeutumaa on verrattu edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 

toteutumaan ja mahdolliset ylitykset/alitukset on huomioitu ennustelu-

vuissa. Ennusteeseen on lisäksi korjattu tiedossamme olevia edelliseen 

vuoteen verrattuna poikkeavia eriä tai muutoin eriä, joissa tasainen kuu-

kausittainen toteutuma-arvio ei toteudu oikealla tavalla. Verotulojen to-

teutuma on ennustettu kuntaliiton verotuloennusteisiin nojautuen.  

 

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2022 

 

Toimintakulut ovat alkuvuodesta toteutuneet lähes suunnitellun mukai-

sesti. Toimintakuluista on toteutunut n. 50 %, mikä vastaa tasaista toteu-

tumavauhtia. Toimintatuottoja on toteutunut talousarviota heikommin. 

 

Toisen neljänneksen tulos on n. 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen johtuen 

pitkälti alkuvuoden arvioitua paremmasta verotulokertymästä. Kuntalii-

ton viimeisimmän veroennusteen perusteella kunnan verotulokertymä täl-

tä vuodelta olisi n. 0,3 milj. euroa talousarviota parempi. Verotuloennus-

teissa on kuitenkin ollut viime vuoden aikana suuria heittelyitä, joten ta-

lousarviota esitetään tältä osin muutettavan vasta kolmannessa osavuosi-

katsauksessa, kun tuoreimmat verotuloennusteet ovat käytettävissä. VM 

heinäkuussa tekemän valtionosuuksien muutospäätöksen myötä kunnan 

valtionosuudet kasvavat budjetoidusta summasta n. 0,2 milj. euroa.  

 

Kunta-alalla saavutetun palkkaratkaisun kustannusvaikutukset ylittävät 

tämän hetkisen arvion mukaan budjetoidut henkilöstömenot. Henkilös-

tömenojen ylitykset eivät kuitenkaan kokonaisuutena ole merkittäviä, 

johtuen pitkälti siitä, että palkkaratkaisun myötä yleiskorotukset astuivat 

voimaan kesken vuotta (1.6.2022).  

 

      ./.. 
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Khall § 150  ./.. 

  Tilinpäätösennuste 

 

Tilinpäätösennuste koko vuodelle osoittaa tällä hetkellä alijäämää n. 0,4 

milj. euroa. Ennusteeseen on edelleen suhtauduttava varauksin. Toimin-

taympäristöömme sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, joiden vaiku-

tusta kunnan talouteen on vaikea vielä ennustaa. Sosiaali- ja terveysme-

not ovat kasvussa monesta eri syystä johtuen ja siten Keusoten antamaan 

tilinpäätösennusteeseen on vielä suhtauduttava varauksin. Lisäksi Ukrai-

nan sodan aiheuttama talouskasvun notkahdus ja inflaation kiihtyminen 

näkyvät esimerkiksi hintojen ja varainhankinnan kulujen kallistumisena. 

Osavuosikatsaus sisältää tarkemmat riskiarviot toimintaympäristöömme 

liittyen.   

 

Määrärahamuutokset 

 

Osavuosikatsauksessa 2 esitetään määrärahamuutoksia sosiaali- ja ter-

veysmenoihin Keusoten tilinpäätösennusteen mukaisesti sekä sivistys-

toimen henkilöstömenoihin ja muiden palveluiden ostoihin (ravitsemus-

palvelut). Lisäksi kunnan valtionosuuksia esitetään muutettavan VM pe-

ruspalvelujen valtionosuuden muutospäätöksen myötä.  

 

Linnunlaulun päiväkodin ja puukoulun siivouskulut ovat vuodesta 2022 

kirjautuneet muuttuneen kirjauskäytännön myötä kuntakehitystoimialalle. 

Talousarviossa 2022 näihin kustannuksiin on varattu määräraha sivistys-

toimialalla ja se tulee siirtää kuntakehitystoimialalle. Siivouskulut huo-

mioidaan osana sivistystoimelta perittävää sisäistä vuokraa. 

  

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.6.2022 

tietoonsa saatetuksi ja saattaa osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi. 

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy seuraavat 

muutokset talousarvioon: 

 

Rahoitusosa / valtionosuudet: 

- Peruspalvelujen valtionosuuden muutospäätös  +209.866 € 

 

Käyttömenot / sosiaali- ja terveystoimi: 

- Sote-menojen ylitysarvio (Keusote)  +400.000 € 

 

 

      ./.. 
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Khall § 150  ./.. 

Käyttömenot / sivistystoimi: 

- Henkilöstömenot   +150.000 € 

- Majoitus- ja ravitsemuspalvelut  +  50.000 € 

 

Käyttömenot / sivistystoimi ja tekninen toimi 

- Puhtaanapitopalvelut, varhaiskasvatus -49.000 € 

- Puhtaanapitopalvelut, ruokahuolto- ja siivous +49.000 € 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 56, liite 13 Esityslistan liitteenä nro 13 on osavuosikatsaus. 

   

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

Valtuusto merkitsi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 30.6.2022 sekä 

osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi. 

 

Lisäksi valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esittämät talousarviomuu-

tokset. 

 

______________________ 
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VUODEN 2023 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN MENO- JA TULOMÄÄRÄRA-

HOJEN KEHYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Khall § 151, liite 32 Kuntatalouden näkymät vuodelle 2023 

  Suomen talousnäkymät olivat vielä alkuvuodesta 2022 valoisat. Talous 

  oli vauhdilla toipumassa koronakriisistä ja talouden kasvuennusteet oli-

  vat hyvät. Euroopan turvallisuusympäristö muuttui, kun Venäjä aloitti 

  hyökkäyssodan Ukrainaan. Ukrainan sodan vaikutukset ovat näkyneet 

  talouskehityksessä kuluvana vuonna ja vaikutukset näkynevät vielä tule-

  vanakin vuonna. Inflaation arvioidaan kuluvan vuoden osalta olevan 4,5-

  6,0 % välillä. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 

  vain 1,5-2 %. Vuoden 2023 osalta hintojen nousun oletetaan olevan n. 

  2,7 % luokkaa, kun bruttokansantuotteen kasvun ennakoidaan olevan 

  vain 1,4 %.   

 

  Kuntatalouden tila on ollut viimeisenä kahtena vuotena vahvempi kuin 

  pitkään aikaan. Hyvän kehityksen taustalla ovat valtion koronatuet, ripeä 

  elpyminen koronakuopan pohjalta, monet satunnaiset myyntitulot sekä 

  maltillisesti kehittyneet toimintamenot vuosina 2020–2021. Kuntatalou-

  den kannalta vuosi 2023 on jälleen poikkeusvuosi johtuen pitkälti vuo-

  den 2023 puolella saatavista verovuoden 2022 verotilityksistä verovuo-

  den 2022 verotuksen valmistuttua.  

 

  Vuosi 2023 on historiallinen vuosi, kun sosiaali- ja terveysmenot siirty-

  vät hyvinvointialueiden rahoitettavaksi. Vastaavasti kuntien verotuotois-

  ta ja valtionosuuksista siirtyy merkittävä osa hyvinvointialueille. Hyvin-

  vointialueiden perustamisen myötä valtionosuusjärjestelmään tulevien 

  muutosten lopulliset vaikutukset näkyvät kunnille täysimääräisinä valti-

  onosuusleikkauksina vasta 2024-2025 ja siitä eteenpäin. Hyvinvointialu-

  eiden uudistuksen vaikutukset näkyvätkin kuntataloudessa täysimääräi-

  sesti vasta vuodesta 2024, 2025 eteenpäin. 

 

  Kuntatalouden ennustettavuus on siis tällä hetkellä varsin haasteellista. 

  Koronaepidemian mahdollinen jatkuminen, Ukrainan sodan vaikutukset 

  talouteen, inflaation kehitys, kunta-alan palkkaratkaisun lopulliset kus-

  tannusvaikutukset sekä kuntien tulopohjassa tapahtuvat muutokset eivät 

  ole tällä hetkellä varmuudella ennustettavissa.  

 

  Pornaisten kunnan talous ja keskeiset oletukset 

  Vuoden 2023 talousarviokehys on laadittu huomioiden vuoden 2021 ti-

  linpäätöksen toteumat, talousarvio 2022 ja vuoden 2022 tilinpäätösen-

  nuste. Merkittävin muutos talousarviokehyksessä 2023 on sosiaali- ja 

  terveysmenojen sekä pelastuslaitoksen menojen siirtyminen hyvinvointi-

  alueelle eli nämä menot on vähennetty kehyksestä talousarvion 2022 

  mukaisena (yhteensä 14.699.692 €).    ./.. 
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  Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa lisäksi verotuloja ja valtionosuuksia 

  vähentäen. Kunnan nykyisestä veroprosentista leikataan ensi vuonna 

  12,64 %-yksikköä eli kunnan verotuloprosentiksi vuodelle 2023 jää siten 

  7,86 %. Kehyksessä on käytetty Kuntaliiton verotulo- ja valtionosuusen-

  nusteita. 

 

  Toimintatuottoja on kehyksessä ajateltu kertyvän vuoden 2022  

  tavoin. Tonttien myyntivoittoja on arvioitu kertyvän 400.000 euroa.    

 

  Kunta-alan palkkaratkaisun on arvioitu lisäävän henkilöstömenoja n. 

  280.000 euroa (3 %). Kehysehdotus sisältää henkilöstömenoissa n.  

  100.000 euron varauksen organisaatiouudistuksen yhteydessä esitettyi-

  hin lisäresursseihin henkilöstösuunnitteluun sekä viestintään ja markki-

  nointiin. Henkilöstömenoja vastaavasti vähentää oppilashuollon tuen 

  siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle sekä hallinnossa 2022 tapahtu-

  viin eläköitymisiin liittyneiden varautumistarpeiden poistuminen. Vä-

  hennysten vaikutus on n. 108.000 euroa. Kaikki edellä mainitut euro-

  määrät sisältävät myös sivukulut.  

 

  Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta kehyksessä on huomioitu 

  n.2,7 % hintojen nousu. Muiden palveluiden ja muiden toimintakulujen 

  osalta on kehyksessä huomioitu 2,0 % nousu, joka kattaisi lähinnä sopi-

  muksiin perustuvat hintojen muutokset.   

 

  Vertailukelpoinen toimintamenojen muutos vuoden 2022 talousarviosta 

  on n. 3,6 %. Toimintakate heikkenee kehysehdotuksessa n. 5 % vuoden 

  2022 talousarvioon. Tilikauden 2023 kehys on ylijäämäinen, mutta ta-

  loussuunnitelmavuosien osalta taloudellinen liikkumavaramme kaventuu 

  selvästi. Taloussuunnitelmavuodet ovatkin tämän hetkisen arvion mu-

  kaan alijäämäisiä.  

 

  Kunnan väestön määrä 2022 on ollut laskusuuntainen.  Kesäkuun 2022 

  lopussa kunnan asukasmäärä oli 5025 henkilöä.  

 

  Investoinnit 

  Kunnan talousarviossa 2022 investointien yhteismäärä on 3,2 miljoonaa 

  euroa. Investointien toteutuma-aste kesäkuun lopussa oli n. 38 %. Inves-

  tointien toteutumaennuste on n. 2-2,5 milj. euroa. Investointien yhteis-

  määrä vuoden 2023 osalta olisi arviolta n. 2,7 milj. euroa. Investoinnit 

  tarkentuvat talousarvion 2023 laatimisprosessin yhteydessä.  

 

       ./.. 
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  Lainat 

  Kunnan pitkäaikaisten lainojen lainakanta vuoden 2021 lopussa oli 6,9 

  milj. euroa (1353 €/asukas). Lainakanta 2022 ei ennusteiden mukaan 

  kasva merkittävästi. Tulevien vuosien lainanottotarve on kytköksissä in-

  vestointien kokonaismääriin. Lainanottotarve 2023 osalta olisi siten n. 3 

  milj. euroa.  

 

  Yhteenveto 

  Talousarviokehyksen mukaan kunnan tulos asettuu vuonna 2023 noin 

  miljoona euroa ylijäämäiseksi. Tilikaudelle ennakoitu hyvä tulos perus-

  tuu hyvään verokertymään. Verovuoden 2022 verotus valmistuu vuoden 

  2023 puolella, joten verovuodelta 2022 kertyviä verotuottoja kirjautuu 

  kunnalle vielä ensi vuoden puolella ilman veroprosenttileikkuria. Vero-

  prosenttileikkuria sovelletaan verovuodelta 2023 alkaen kertyviin vero-

  tuottoihin. Taloussuunnitelmavuodet näyttävätkin paremmin tilannet-

  tamme hyvinvointialueuudistuksen jälkeen.  

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä nro 32 esitetyn vuoden  

  2023 talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulokehyksen ja esittää sen 

  edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

  Kunnanhallituksen budjettiseminaari pidetään 27. - 28.10.2022,  

  paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteessä nro 32 esitetyn vuoden 2023 

talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulokehyksen seuraavin muutok-

sin: 

- kehyksen luvut oikaistaan sisäisten erien osalta, 

- tonttien myyntivoitot siirretään hallinto- ja taloustoimialalta kuntake-

hitystoimialalle ja myyntivoittojen määrä kehyksessä nostetaan 

400.000 eurosta 500.000 euroon, 

- samalla kunnanhallitus toteaa, että kehyskokonaisuuden jakautumi-

nen toimialojen välille tarkentuu talousarvion valmistelun yhteydessä 

tehtävin tarkennuksin.  

 

     ./.. 
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Kunnanhallitus päätti esittää talousarviokehyksen 2023 valtuustolle hy-

väksyttäväksi kokouksessa tehdyin muutoksin.   

 

Kunnanhallituksen budjettiseminaari pidetään 27.10. - 28.10.2022, paik-

ka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Merkittiin, että Jari Wäre poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jäl-

keen klo 19.21. 

  

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 57, liite 14 Esityslistan liitteenä nro 14 on talousarviokehys 2023. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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HYÖTINMÄEN PANIMOKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMI-

NEN 

 

Khall § 43, liite 10 Kotojärven alueen yksityisten maanomistajien toimeksiannosta on tutkit-

tu alueella voimassa olevan osayleiskaavan muutostarpeita. Selvitystyön 

on tehnyt DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä. Selvityksen perusteella 

Pornaisten kunnalle on tehty esitys alueen osayleiskaavan tarkistamises-

ta. 

 

Pornaisten kunta ei kuitenkaan pitänyt osayleiskaavan muuttamista tar-

peellisena, sillä osayleiskaava on jo pääosin toteutunut rakentamisen 

myötä ja aluetta koskevilla asemakaavan muutoksilla. Osayleiskaavan 

uudistaminen ei sen vuoksi sisälly kunnanvaltuuston 16.12.2021 hyväk-

symään kaavoitusohjelmaan vuosille 2022–2026. 

 

Samassa yhteydessä kaavoittaja arvioi yhdessä Pornaisten kunnan kanssa 

Hyötinmäen alueen asemakaavan ajantasaisuutta. Vuonna 2007 hyväk-

sytty Hyötinmäen asemakaava on vielä toteutumatta ja sitä koskee em. 

arviointivelvoite. 

 

Arvioinnissa todettiin, että Hyötinmäen asemakaavan toteuttaminen on 

tarkoituksenmukaista aloittaa alueen eteläosasta, joka on valmiin kunnal-

listekniikan piirissä. Asemakaavan tarkistustyö sisällytettiin Pornaisten 

kunnan kaavoitusohjelmaan 2022–2026. Karttaako Oy on tarjoutunut 

asemakaavan muutostyön suorittajaksi 

 

Voimassa olevan asemakaavan mukainen Panimotien-Panimokaarteen 

ratkaisu nojautuu tehokkaaseen yhtiömuotoiseen rivitalotyyppiseen ra-

kentamiseen. Viereisen Kartanorinteen alueen tyyppinen väljempi oma-

kotitalopainotteinen ratkaisu vastaa peremmin alueen tonttikysyntään. 

Tiivis rakentaminen on lisäksi tarkoituksenmukaista kohdistaa lähem-

mäksi kuntakeskuksen palveluita.  

 

Voimassa olevassa asemakaavassa on otettu puutteellisesti huomioon 

alueen voimakkaat maastomuodot, ja yhtenäinen vihervyöhyke katkeaa 

alueen kohdalla. Katuverkko on tarpeettoman pitkä eikä kaavaratkaisussa 

ole otettu huomioon maaston muotoihin nojaavaa taloudellista viemä-

röintiä viettoviemärillä. Nämä yhdessä nostavat tarpeettomasti kunnallis-

tekniikan toteuttamiskustannuksia.  

 

Alue on tarkoitus suunnitella uudelleen pääosin väljää omakotitaloasu-

mista varten. Suunnittelun lähtökohtana on alueen luonnonolosuhteiden 

sekä voimakkaiden maastomuotojen huomioon ottaminen.  

 

      ./.. 
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Khall § 43  ./.. 

Asemakaavatyö on käynnistynyt, ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(OAS) on valmistunut. Liitteenä nro 10 oleva suunnitelma sisältää kartta-

esityksen alueen kaavalliseksi perusratkaisuksi. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää laittaa Hyötinmäen Panimokujan alueen asema-

kaavan muutoksen vireille ja hyväksyä kaavan laatijaksi DI Pertti Harti-

kaisen Karttaako Oy:stä.  

 

Samalla kunnanhallitus päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-

telman (OAS) nähtäville MRA 30 § mukaisesti 14 vuorokauden ajaksi.  

 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. 

 

Tästä päätöksestä antavat lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa. 

 

  ______________________ 

 

 

Khall § 104, liite 21-22 Kaavaluonnos pidettiin nähtävänä (MRA 30 §) 16.3–7.4.2022. Nähtävil-

lä ollut OAS sisälsi esityksen kaavalliseksi perusratkaisuksi. Yhtään 

mielipidettä ei jätetty. Lausuntoja ei pyydetty, sillä muutokset voimassa 

olevaan kaavaan nähden ovat vähäiset. Lausunnot pyydetään ehdotus-

vaiheessa. Golfyhtiön ja Kotojärven kartanon edustaja toi esille seuraa-

vaa: Helsingintien alueen hulevedet kuormittavat golfkenttien aluetta, 

koska tiealueen vesien edelleen johtaminen ei toimi.  

 

Kaavallista ratkaisua on kehitetty edelleen, mutta OAS:n yhteydessä esi-

tettyyn perusratkaisuun ei ole tehty oleellisia muutoksia. 

 

 Näkyvin muutos on, että Panimokujan alueelle on varattu monikäyttöi-

nen lähipalveluiden alue (PL) liikenteellisesti ja asutukseen nähden kes-

keiselle paikalle. Alue (3370 m2) on tarkoitettu julkisia ja yksityisiä lä-

hipalveluita varten. Alueen sijainti on keskeinen koko Kotojärven kul-

makunnan kehittämisen kannalta.  

      ./.. 
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Khall § 104 ./.. 

Alueen reunassa sijaitseva kartanon entinen torppa on osoitettu säilytet-

täväksi rakennukseksi (sä). PL- kaavamerkintä mahdollistaa rakennuk-

sen monipuolisen käytön. Rakennuksen sijainti PL alueen reunassa ei 

sanottavasti rajoita PL-alueen muun osan käyttöä.  

 

Asuntokorttelit on osoitettu pääosin erillispientaloille (AO) sekä osin 

asuinpientaloille (AP). Rakennusoikeus on 20 % rakennuspaikan pinta-

alasta (e=0,20). Enimmäiskerrosluku vaihtelee maastomuotojen mukaan 

ja mahdollistaa yksitasoratkaisun lisäksi alarinteen puolella kaksitasorat-

kaisun (1/2kI) tai kaksikerrosratkaisun (Iu3/4).  

 

Ohjeellisia AP-rakennuspaikkoja on 4, joiden keskikoko on 1805 m2. 

Rakennuspaikkoja voidaan tarvittaessa yhdistää tai rakennuspaikkajako 

voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myös ohjeellisesta jaosta poikkeavalla 

tavalla. AP- merkintä mahdollistaa erillispientalot, kytketyt ratkaisut, ri-

vitalot ja näiden yhdistelmät.  

 

Ohjeellisia AO-rakennuspaikkoja on 16 (korttelin 232 kaksi rakennus-

paikkaa pois luettuna). Rakennuspaikkojen keskimääräinen koko on 

1318 m2, pienin rakennuspaikka on 1102 m2 ja suurin 2055 m2. 

 

Esityslistan liitteinä nro 21-22 ovat: 

- Kaavakartta 21.4.2022 

- Kaavaselostus 21.4.2022 

 

Laadittu havainnekuva on mukana kaavaselostuksessa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavamuutosta koskevan ehdotuksen ja 

päättää asettaa sen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 

sekä pyytää siitä MRA 28 §:n tarkoittamat lausunnot. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Antti Ikonen, puh. 

040 174 5007. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

       ./.. 
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Khall § 157, liite 36-38 ./.. 

 Hyötinmäen Panimokujan alueen asemakaavamuutosta koskeva ehdotus 

pidettiin MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 1.6–1.7.2022 ja siitä pyydet-

tiin MRA 28 §:n tarkoittamat lausunnot.  

 

Asemakaavasta annettiin neljä lausuntoa. Uudenmaan liitto ilmoitti, että 

he eivät anna lausuntoa. Yhtään muistutusta ei jätetty. 

 

Esityslistan liitteinä numero 35-36 ovat: 

- Kaavakartta 8.8.2022 

- Kaavaselostus 8.8.2022 

 

Kaavan laatijan 8.8.2022 päivätty yhteenveto ja vastine lausuntoihin on 

esitetty liitteessä nro 37. Lausuntojen perusteella kaavaan tehtiin seuraa-

vat vähäiset täydennykset: 

− Melumerkintään lisättiin seuraava määräys: piha alueiden melutaso ei 

saa ylittää päiväohjearvoa 55 dBA eikä yöohjearvoa 45 dBA. 

− Torpan sä-merkintään lisättiin seuraava määräys: Korjaus- tai muutos-

töistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy kaavan laatijan vastineen annettuihin lausun-

toihin ja niiden johdosta tehdyt vähäiset muutokset asemakaavaan.  

 

Kunnanhallitus hyväksyy 8.8.2022 päivätyn Hyötinmäen Panimokujan 

asemakaavamuutoksen omalta osaltaan ja päättää esittää asemakaavan 

edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

Kvalt § 58, liite 15-17 Esityslistan liitteinä nro 15-17 ovat kaavakartta, kaavaselostus ja kaavan 

  laatijan vastine lausuntoihin. 

   

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  ______________________ 
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MUUT ASIAT 

Kvalt § 59 Kuntalain 95 §:n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi 

päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokous-

kutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltä-

väksi on tehtävä yksimielisesti. 

 

 Muita asioita ei ollut. 

 

 _________________ 
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ILMOITUSASIAT  

 

Kvalt § 60 Valtuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi seuraavat asiat: 

 

- valtuutettu Kilpeläinen tiedusteli ja pyysi selvittämään kenelle Wal-

tarin sillan huolto ja korjaus kuuluu 

- valtuutettu Palviainen tiedusteli SDP:n ja vihreiden valtuustoaloit-

teen ja ympäristönsuojelumääräysten käsittelytilannetta 

- valtuutettu Tukiainen jätti 24 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 

suojatien saamiseksi Kirkkotien ja Järvenpääntien risteykseen 

 

______________________ 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen pe-

rusteet 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

56, 57, 59, 60 

 

 

 

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

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviran-

omainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

 

Helsingin hallinto-oikeus 

Sörnäistenkatu 1 

00580 Helsinki  

 

 

Kunnallisvalitus, pykälät 

 

58 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Pykälät 

 

 

 

 

Valitusaika 

14 päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Liitetään pöytäkirjaan 
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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 posti-

osoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 

jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Valitusasia-

kirjojen toimit-

taminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat 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  

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 

 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

Liitetään pöytäkirjaan 

 


