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ÄÄNESTYSALUEJAON MUUTTAMINEN
4005/14/2020
KH 17.08.2020 § 238
Valmistelu:lakimies Johanna Päivärinta,
johanna.paivarinta2@porvoo.fi. puh?040?741 7383
Porvoon kaupungin nykyinen äänestysaluejako on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 31.3.2010 § 16.
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen,
jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen.
Äänestysalueiden pinta-alasta taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa
ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää valtuusto.
Äänestysaluejaon muuttamista koskevassa kunnanvaltuuston
päätöksessä on ratkaistava myös, mikä kunnan äänestysalueista on
käytössä niillä kunnan äänioikeutetuilla, joita ei ole merkitty
väestötietojärjestelmässä asuvaksi minkään kiinteistön kohdalle.
Äänestysalueita Porvoossa on 16. Se edellyttää, että ennen vaaleja
asetetaan 16 vaalilautakuntaa. Jokaisessa vaalilautakunnassa on
vaalilain mukaan oltava viisi varsinaista ja viisi varajäsentä. Jokaista
vaalisunnuntaita varten tulee siis nimittää 160 luottamushenkilöä.
Tämän lisäksi luottamushenkilöitä on oltava myös yhdessä
vaalitoimikunnassa (yhteensä vähintään 7 henkilöä). Edellisen
kerran vaalilautakuntia asetettaessa kuntavaaleihin, kaikkiin
lautakuntiin ei saatu tarpeeksi jäseniä. Jäsenten saaminen koettiin
hankalaksi.
Äänioikeutettujen määrä vaihtelee suuresti nykyisten alueiden
välillä. Pienten äänestysalueiden kohdalla on kiinnitettävä erityistä
huomiota myös vaalisalaisuuden turvaamiselle. Koska
ennakkoäänestys on lisännyt suosiotaan, voidaan vaalipäivän
äänestysalueita tarkoituksenmukaisesti yhdistää.
Kaikista äänestäneistä ennakkoon äänestäneitä on ollut seuraavasti
vuodesta 2011 lähtien:
2011 Eduskuntavaalit 32 %
2012 Presidentinvaalit I 36,5 %
2012 Presidentinvaalit II 42,7 %
2012 Kuntavaalit 27,6 %
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2014 Europarlamenttivaalit 20,7 %
2015 Eduskuntavaalit 34 %
2017 Kuntavaalit 29,7 %
2018 Presidentinvaalit 41,5 %
2019 Eduskuntavaalit 39,5 %
2019 Europarlamenttivaalit 25,7
Ennakkoäänestyksen suosio on kasvanut.
Ennakkoäänestyspaikkoihin sekä niiden esteettömyyden
varmistamiseen on myös panostettu. Äänestysaluejaon
yksinkertaistaminen vaikuttaa vain vähän palvelun laatuun.
Äänestysaktiivisuuteen voidaan vaikuttaa muilla tavoin kuin
vaalipäivän äänestyspaikkojen sijainnilla.
Äänestysalueiden määrän vähentäminen on kustannusten ja työhön
käytettävän ajan kannalta tehokkainta toteuttaa yhdistämällä
nykyisiä alueita tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi.
Äänestysaluejakoa on mahdollista muuttaa siten, että pienehköjä
alueita yhdistellään toisiinsa. Ääntenlaskenta ei hidastu, vaikka
alueet olisivatkin suurempia.
Esimerkiksi vuoden 2019 vaalien kokouskustannukset olivat 2 877
euroa per äänestyslaue, joka tekee yhteensä noin 46 000 euroa per
vaali. Lisäksi tulee muut kulut. Valtio korvaa kustannuksista suuren
osan, lukuunottamatta kuntavaaleissa.
Edellä kerrotun perusteella äänestysaluejakoon esitetään seuraavia
muutoksia:
Äänestysalueet 2 (Myllymäki), 4 (Keskusta II) ja 11 (Kerkkoo)
voidaan yhdistää yhdeksi uudeksi äänestysalueeksi. Kerkkoon pieni
äänestysalue voidaan luontevasti liittää keskustan alueen
äänestyslueisiin Myllymäki ja Keskusta II, jotta Kerkkoon alueen
äänestäjät voivat äänestää keskustaan päin tullessaan. Keskustan
alueella Myllymäki ja Keskusta II sijaitsevat vierekkäin, eikä alueiden
yhdistäminen pidennä äänestäjien matkaa äänestyspaikalle
merkittävästi. Lisäksi Kerkkoon äänestyspaikka on sijannut
koulussa, joka nyt on purettu.
Äänestysalueet 3 (Keskusta I) ja 8 (Bjurböle) voidaan yhdistää
yhdeksi uudeksi äänestysalueeksi. Bjurbölen pieni äänestysalue
voidaan luontevasti liittää olemassaolevaan Keskusta I
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äänestyslueeseen, jotta alueen äänestäjät voivat äänestää
keskustaan päin tullessaan. Bjurbölen äänestyspaikka ei kaiklta osin
täytyä esteettömyysvaatimuksia.
Äänestysalueet 6 (Näsi) ja 7 (Tuorila) voidaan yhdistää yhdeksi
uudeksi äänestysalueeksi. Tuorilan pieni äänestysalue voidaan
luontevasti liittää olemassaolevaan Näsin äänestyslueeseen, jotta
alueen äänestäjät voivat äänestää keskustaan päin tullessaan.
Tuorilassa koulu on toiminut äänestyspaikkana. Koulurakennusten
tulevaisuus on epävarma.
Äänestysalueet 12 (Hamari) ja 13 (Tolkkinen) voidaan yhdistää
yhdeksi uudeksi äänestysalueeksi. Porvoon kaupunginvaltuusto
hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 § 69 Itä-Mensaksen
asemakaavan AK 430. Asemakaava tuli voimaan
kokonaisuudessaan 5.10.2016. Asemakaavan toteuttamisen
yhteydessä on havaittu, että postinumero- ja äänestysalueiden
rajauksia olisi järkevää muuttaa, koska nykyisellään ne kulkevat
epäjohdonmukaisesti uusien kortteleiden ja tonttien halki. Muutos
koskee nykyisiä äänestysalueita 12 (Hamari) ja 13 (Tolkkinen).
Muutoksen jälkeen kaikki em. Itä-Mensaksen asemakaava-alueen
tontit kuuluvat nykyiseen Tolkkisten äänestysalueeseen.
Karttaliitteeseen on merkitty sinisellä nykyinen ja punaisella
ehdotettu uusi aluerajaus.
Äänestysalueet 15 (Kulloo) ja 16 (Hinthaara) voidaan yhdistää
yhdeksi uudeksi äänestysalueeksi. Hintahaaran äänestyspaikkana
toiminut urheiluhalli on käsrinyt sisäilmaongelmista.
Yhdistelemällä äänestyslaueita äänestäjille voidaan paremmin taata
äänestystilojen tarkoituksenmukaisuus ja esteettömyys. Ehdotetuille
alueille on myös paremmat mahdollisuudet saada käyttöön
sähköinen äänestysluettelo, joka sujuvoittaa äänestyksen kulkua.
Luettelo vaatii oikeusministeriön ohjeiden mukaan kiinteän
verkkoyhteyden.
Vuonna 2010 kaupunginhallitus totesi päätöksessään, että osa
äänestysalueista on edelleenkin melko pieniä. Äänestysaluejakoa
on jatkossa tarkastettava uudelleen.
Kun ehdotettu muutos toteuteaan, jäljellä jää 10 äänestysaluetta.
Tämä tarkoittaa 100 luottamushenkilön valitsemista
vaalilautakuntiin.
Uusi numerointi olisi seuraava:
1. Pappilanmäki, Huhtisten koulu
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2. Myllymäki, Kvarnbackens skola
3. Keskusta, Linnajoen koulu
4. Kevätkumpu, Kantele-talo, Kevätkummun sivistyskeskus
5. Näsi, Albert Edelfeltin koulu
6. Epoo, Epoon koulu
7. Sannainen, Sannäs skola
8. Hamari, Hamarin koulu
9. Gammelbacka, Peipon koulu
10. Kulloo, Kulloon sivistyskeskus-Kullo bildningscenter
Vaalilain 8 §:n 2 mom. mukaan päätös äänestysalueista tulee
voimaan kalenterivuoden alussa, jos se on tehty ja siitä on ilmoitettu
Digi- ja väestötietovirastolle sen määräämällä tavalla viimeistään
voimaantuloa edeltävän vuoden elokuussa. Valtuuston päätöksellä
muutettu äänestysaluejako on voimassa 1.1.2021 alkaen
toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos valtuuston
päätöksestä on ilmoitettu 31.8.2020 mennessä Digi- ja
väestötietovirastolle.
Liitteet:
äänioikeutetut äänestysalueittain ja ehdotus äänestysalueiksi
äänestysaluekartta, (nykyinen ja ehdotus)
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
Porvoon kaupungin äänestysaluejaon oheisen karttaliitteen mukaan
seuraavasti:
Ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään
kiinteistön kohdalle, kuuluvat edelleen äänestysalueeseen 2.
Pykälä tarkastetaan heti.
Jäsen Söderberg esitti jäsen Blomqvist-Valtosen kannattamana, että
nykyinen äänestysalue 8 (Bjurböle) säilyy omana äänestysalueena,
eikä sitä yhdistetä äänestysalueeseen 3 (keskusta 1). Samalla
äänestysalueen nimi vaihdetaan, ja uusi nimi on Kråkö-Vessöön
äänestysalue.
Jäsen Lankia esitti jäsen Uskin kannattamana, että nykyiset Tuorilan
ja Kerkkoon äänestysalueet yhdistetään uudeksi Pohjois-Porvoon
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äänestysalueeksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen Söderbergin
ja jäsen Lankian esittämät muutokset kaupunginjohtajan esitykseen.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle,
että se hyväksyy Porvoon kaupungin äänestysaluejaon. Ne henkilöt,
joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön
kohdalle, kuuluvat edelleen äänestysalueeseen 2.
SDP:n ryhmä jätti pöytäkirjamerkinnän.
Pykälä tarkastettiin heti.
_________
KV 26.08.2020 § 48

Liitteet:
- äänioikeutetut äänestysalueittain ja kaupunginjohtajan esitys
äänestysalueiksi
- äänestysaluekartta, (nykyinen ja kaupunginjohtajan esitys)
- kaupunginhallituksen esitys äänestysalueiksi 17.8.2020
Jäsen Servin esitti, että äänestysalueet pidettäisiin ennallaan.
Päätös:
Koska Servinin esitystä ei kannatettu, se raukesi.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon
kaupungin äänestysaluejaon. Ne henkilöt, joita ei ole
väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle,
kuuluvat edelleen äänestysalueeseen 2.
Porvoon äänestysalueet ovat seuraavat. Äänestysalueiden rajat on
merkitty liitteenä olevaan karttaan.
1. Pappilanmäki
2. Myllymäki
3. Keskusta
4. Kevätkumpu
5. Näsi
6. Gammelbacka
7. Hamari
8. Kråkö-Vessöö
9. Epoo
10. Sannainen
11. Pohjois-Porvoo
12. Kulloo
Pykälä tarkastettiin heti.
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______
Otteen oikeaksi todistaa Porvoossa 3.6.2021
Rita Blomqvist-Turunen
palveluneuvoja
Liitteet

Kaupunginhallituksen esitys 17.8.2020 äänestysalueiksi
SDP:n ryhmän pöytäkirjamerkintä 17.8.2020
Äänestysaluekartta, (nykyinen ja kaupunginjohtjan esitys)
Äänioikeutetut äänestysalueittain ja kaupunginjohtajan esitys
äänestysalueiksi

