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KOKOUSAIKA Maanantai 26.9.2022 klo 18.32 – 19.05 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Autio Jukka 

Husso Vesa-Pekka 

Huusko Mari 

de Jong Peter 

Juntunen Juha 

Järvenpää Kaarina 

Kalek Aija 

Karhunen Otto 

Kilpeläinen Antti 

Kippilä Jarkko 

Kuusela Osku 

Laukka Jorma 

Liu Päivi 

Miettinen Mikael 

Nieminen Tea 

Paananen Kristiina 

Palmgren Vesa, poissa 

Palviainen Erja 

Parviainen Kai 

Runolinna Liljan-Kukka 

Ruskeepää Esa 

Tukiainen Johanna 

Valve Mari 

Vilenius Jenni 

Vilkman Jenny 

Virkki Juha, poissa 

Virtanen Harri 

Tanner Mari, varavaltuutettu 

Luomakoski Kati, varavaltuutettu 

MUUT SAAPUVILLA  

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Haukkasalo Hannu, poissa kunnanjohtaja 

Kärkkäinen Antti talous- ja viestintäjohtaja 

Tapiola Tapani kuntakehitysjohtaja 

Ikonen Antti tekninen johtaja 

Yliniemi Helmi, poissa nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

Nyrhivaara Henna, poissa kunnanhallituksen jäsen 

Vilén Mika, poissa kunnanhallituksen jäsen 

Marttila Seija hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kts. § 62 

ASIAT 62 – 68 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 29.9.2022. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Autio ja Vesa-Pekka Husso. 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 

 

Harri Virtanen   Seija Marttila 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan liitteenä on allekirjoitussivu. 

Tarkastusaika 

Pornainen 29.9.2022 
Allekirjoitukset 

 

 

Jukka Autio   Vesa-Pekka Husso 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

Pornainen 30.9.2022 
Virka-asema 

Talous- ja viestintäjohtaja  Antti Kärkkäinen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

114 Kunnanvaltuusto § 62  26.9.2022 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Kvalt § 62 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 

20.9.2022 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 koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 ______________________ 
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115 Kunnanvaltuusto § 63  26.9.2022 

Kunnanhallitus § 169  5.9.2022  266 

 

 

ERON MYÖNTÄMINEN MIRA OHVO-HARHAKOSKELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA  

HENKILÖIDEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN 

 

Khall § 169 Mira Ohvo-Harhakoski on toimittanut 20.6.2022 päivätyn pyynnön, jos-

sa hän pyytää eroa kaikista kunnan luottamustoimista paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi. 

 

  Mira Ohvo-Harhakoski on valittu seuraaviin luottamustehtäviin: 

- 1. varavaltuutettu, Vihreä liitto rp.  

- sivistyslautakunnassa Juhani Jarnerin varajäsen  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää Mira Ohvo-

Harhakoskelle eron valtuuston varajäsenyydestä ja sivistyslautakunnan 

varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä nimeää Juhani  

Jarnerille varajäsenen sivistyslautakuntaan. 

 

 Lisäksi valtuusto toteaa, että valtuuston varajäseneksi Vihreä liitto rp:n 

 ryhmästä nousee Tanja Suokivi. 

 

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 

040 558 2562. 

 

 Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

______________________ 

 

 

Kvalt § 63  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

Kunnanvaltuusto myönsi eron Mira Ohvo-Harhakoskelle valtuuston va-

rajäsenyydestä ja sivistyslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi. 

 

Valtuusto nimesi Juhani Jarnerin varajäseneksi sivistyslautakuntaan Tan-

ja Suokiven. 

 

Vihreä liitto rp:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi nousee Tanja Suo-

kivi. 

 

______________________ 
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116 Kunnanvaltuusto  § 64  26.9.2022 

Kunnanhallitus § 176  19.9.2022  277 

 

 

ERON MYÖNTÄMINEN MIKA VILÉNILLE KUNNANHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA 

II VARAPUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ JA HENKILÖN VALITSEMINEN HÄNEN  

TILALLEEN 

 

Khall § 176   Mika Vilén on toimittanut 2.9.2022 päivätyn pyynnön, jolla hän pyytää 

  eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton johdosta. 

 

   Mika Vilén on valittu kunnanhallituksen jäseneksi ja II varapuheenjohta-

  jaksi toimikaudeksi 2021 – 2023. 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää Mika Vilénille 

  eron kunnanhallituksen jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta sekä 

  valitsee henkilön hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

  Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 64  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

Valtuusto myönsi eron Mika Vilénille kunnanhallituksen jäsenyydestä ja 

varapuheenjohtajuudesta. 

 

Valtuusto valitsi kunnanhallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi 

Peter de Jongin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Esa Ruskee-

pään jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

______________________ 
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117 Kunnanvaltuusto § 65  26.9.2022 

Kunnanhallitus § 184  19.9.2022  288 

Kunnanvaltuusto § 35  30.5.2022  63 

Kunnanhallitus § 114  16.5.2022  182 

 

VALTUUTETTUJEN JÄTTÄMÄ VALTUUSTOALOITE 

 

Khall § 114   Liljan-Kukka Runolinna ja 11 muuta valtuutettua ovat jättäneet seuraa-

  van sisältöisen 27.9.2021 päivätyn valtuustoaloitteen: 

 

   ”Asumisrauhan takaaminen pornaislaisille 

   Me allekirjoittaneet valtuutetut tuomme Pornaisten kunnan tietoon huo-

  lemme asuinympäristömme tilasta ja sen valvonnan puutteellisuudesta 

  sekä sen vaikutuksesta kunnan imagoon ja vaadimme välittömiä toimen-

  piteitä asian korjaamiseksi. Kyläalueita koskien kunnan tulee välittömäs-

  ti ryhtyä toimenpiteisiin, jotta osayleiskaavan mukaisilla kyläalueilla 

  kiinteistöjä käytetään kaavan mukaisiin käyttötarkoituksiin. Ympäristö-

  haittoja on osin tunnistettu, mutta viranomaisen toimenpiteet ovat olleet 

  riittämättömiä haittojen poistamiseksi. Muun muassa maaperän pilaan-

  tumisen riski on todellinen.    

 

   Askolan rakennus- ja ympäristösuojelun viranomaiset eivät ole hoitaneet 

  tehtäviään viranomaisvelvoitteen mukaisesti. Pornaisten kunnan asuk-

  kailla on oikeus asumisrauhaan ja turvalliseen, terveelliseen sekä viih-

  tyisään elinympäristöön. Tämän oikeuden puolustaminen on sekä Por-

  naisten kunnan että Askolan rakennus- ja ympäristösuojeluviranomaisen 

  yksi tärkeimpiä tehtäviä.               

 

   Esitämme, että Pornaisten kunta arvioi Askolan rakennus- ja ympäris-

  tönsuojelun viranomaistoiminnan vaikutukset Pornaisten kunnan ima-

  goon ja vetovoimaisuuteen sekä Pornaisten kunta ryhtyy välittömästi vi-

  ranomaiselle kuuluviin toimenpiteisiin asumisrauhan ja terveellisen, tur-

  vallisen sekä viihtyisän elinympäristön takaamiseksi ja palauttamiseksi. 

  Pornaisten kunnan on saatettava Askolan rakennus- ja ympäristösuojelun 

  viranomaistoiminta julkisuudessa olleen tapauksen virheiden johdosta 

  aluehallintoviranomaisen arvioitavaksi.” 

 

   Kunnanjohtajan ehdotus: 

 

   Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle aloitteen osalta seuraavaa: 

 

   Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimesta järjestettiin ympäristökier-

  ros 15.11.2021, kierroksen aikana käytiin 18 kohteella ja yksi tarkastus-

  käynti toteutettiin myöhemmin. Askolan rakennus- ja ympäristölauta-

  kunta on kokouksessaan 10.2.2022 §:ssä 8 päättänyt ympäristönsuoje-

  lumääräysten uudistamisen aikataulusta. 

 

 

        ./.. 
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118 Kunnanvaltuusto § 65  26.9.2022 

Kunnanhallitus § 184  19.9.2022  289 

Kunnanvaltuusto § 35  30.5.2022  64 

Kunnanhallitus § 114  16.5.2022  183 

 

Khall § 114   ./.. 

   Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2022 talousarviossa on varattu 

  20 000 €:n määräraha ympäristöohjelman laadintaa varten. 

 

   Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on lop-

  puun käsitelty. 

 

   Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

  puh. 040 174 5014. 

 

   Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus: 

     

   Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle aloitteen osalta seuraavaa: 

 

   Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimesta järjestettiin ympäristökier-

  ros 15.11.2021, kierroksen aikana käytiin 18 kohteella ja yksi tarkastus-

  käynti toteutettiin myöhemmin. Askolan rakennus- ja ympäristölauta-

  kunta on kokouksessaan 10.2.2022 §:ssä 8 päättänyt ympäristönsuoje-

  lumääräysten uudistamisen aikataulusta. 

 

   Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että vuoden 2022 talousarviossa on varattu 

  20 000 €:n määräraha ympäristöohjelman laadintaa varten. 

 

Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloitteen käsit-

tely on kesken. 

 

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.   

 040 558 2562. 

 

   Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

 

Kvalt § 35  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

       ./.. 
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119 Kunnanvaltuusto § 65  26.9.2022 

Kunnanhallitus § 184  19.9.2022  290 

 

 

Khall § 184 ./.. 

 Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Pornaisten kunnan tulisi saattaa Asko-

lan rakennus- ja ympäristöviranomaisen toiminta Etelä-Suomen aluehal-

lintoviranomaisen (AVI) arvioitavaksi. Viranomaistoiminnasta on useis-

sa tapauksissa mahdollisuus tehdä kantelu. Sen selvittämiseksi, kuuluiko 

valtuustoaloitteessa esitetty asia kantelumenettelyn piiriin tai voisiko se 

olla ns. valvonta-asia, aluehallintoviranomaiselle lähetettiin asiaa koske-

va kannanottopyyntö. 

 

 Aluehallintovirasto on vastannut 12.8.2022 kunnan kannanottopyyntöön. 

 Viraston vastaus lähetetään esityslistan mukana tiedoksi ilman liitenu-

meroa. 

 

AVI:n vastauksen pääsisältö oli seuraava: 

 kunta ei voi kannella omasta toiminnastaan 

 kunta ei voi toimia kantelijana kunnan asukkaan puolesta tätä koske-

vassa asiassa – asukkaan pitää itse tehdä kantelu 

 kanteluna ei voi käsitellä asiaa tai päätöksiä, joista on jonkun muun 

lainsäädännön nojalla valitusmahdollisuus  

 sähköpostiaineiston salassapitoasiaan ei AVI ottanut kantaa, kun 

kanteluakaan ei voinut asiassa tehdä 

 

  Kunnanjohtajan ehdotus:   

 

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on edennyt ja luonnos on tu-

lossa kuntaan lausunnolle. 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi AVI:n antaman vastauksen ja kuulee 

kunnanjohtajan selostuksen toimenpiteistä, joilla rakennus- ja ympäris-

tövalvonnan toimintaa on tarkoitus uudistaa.  

 

Kunnanhallitus päättää antaa AVI:n vastauksen edelleen tiedoksi kun-

nanvaltuustolle ja esittää samalla valtuustolle, että valtuustoaloite on 

loppuun käsitelty. 

   

 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, 

puh. 040 174 5014. 

 

  Kunnanhallituksen päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 

 

       ./.. 
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120 Kunnanvaltuusto § 65  26.9.2022 

 

 

 

Kvalt § 65  ./.. 

 Aluehallintoviraston vastaus lähetetään esityslistan mukana tiedoksi il-

man liitenumeroa. 

 

  Kunnanvaltuuston päätös: 

 

  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  ______________________ 
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121 Kunnanvaltuusto § 66  26.9.2022 

 

 

 

MUUT ASIAT 

Kvalt § 66 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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122 Kunnanvaltuusto § 67  26.9.2022 

 

 

 

ILMOITUSASIAT  

 

Kvalt § 67 Kunnanvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiat: 

- kuntakehitysjohtaja Tapani Tapiola esittäytyi valtuustolle 

- ympäristöohjelman ja ilmastostrategian valmistelutilanne 

- liikenneturvallisuutta koskevat suunnitelmat 

- muut mahdolliset asiat 

 

Valtuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi: 

 

- kuntakehitysjohtaja Tapani Tapiola esittäytyi ja esitteli ympäris-

töohjelman ja ilmastostrategian valmistelutilanteen 

- tekninen johtaja Antti Ikonen esitteli liikenneturvallisuutta kos-

kevien suunnitelmien tilannekatsauksen 

- Erja Palviainen jätti 22 valtuutetun allekirjoittaman valtuusto-

aloitteen koskien kevyenliikenteenväylää Pornaistentielle 1494 

Kukkurintien ja Heinsuontien välille 

- Kristiina Paananen jätti 22 valtuutetun allekirjoittaman valtuus-

toaloitteen koskien lapsi- ja perheasiainneuvoston perustamista 

Pornaisiin 

- valtuutettu Liljan-Kukka Runolinna esitti pöytäkirjaan kirjatta-

vaksi, että jatkossa aloitteentekijä otsikoi aloitteen 

- valtuuston puheenjohtaja Harri Virtanen kiitti valtuutettujen puo-

lesta hallintojohtaja Seija Marttilaa 

 

  ______________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

123 

Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin  VALITUSOSOITUS 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

Pornaisten kunnanvaltuusto   26.9.2022 68 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen pe-

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

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 

 

65 - 67 

 

 

 

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 

 

63, 64 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusaika 

30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Pykälät 

 

 

 

 

Valitusaika 

14 päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

 
Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

124 

 

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 

 


