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beslutförhet

§2

Pöytäkirjan tarkastus - Justering av protokollet

§3

Perusturvan valmiussuunnitelma (kv) - Vård- och omsorgsväsendets
beredskapsplan (fge)

§4

Raportti vuoden 2016 potilasasiamiestoiminnasta - Rapport om
patientombudsmannens verksamhet år 2016

§5

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016 - Socialombudsmannens
redogörelse för år 2016

§6

Vastaus valtuustoaloitteeseen 3/2017: Terveyskeskusmaksusta
luopumiseksi (kv) - Svar på fullmäktigemotion 3/2017: Slopande av
hälsocentralsavgifterna (fge)

§7

Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 1/2016 - Kirkkonummen
kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelman
päivittäminen (kv)

§8

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen
liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma (kv) - Svar på fullmäktigemotion
nr 6/2016: Ett program för befrämjande av gång- och cykeltrafik för
Kyrkslätt (fge)

§9

Kunnantalon korjausten käynnistäminen - Kunnantalon remontti Inledande av reparationer i kommunhuset - renovering av kommunhuset

§ 10

Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultin valinta - Val av
byggherrekonsult för Jokirinteen oppimiskeskus

§ 11

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (kv) - Utvecklingsprogram för
gång och cykling i Kyrkslätt (fge)

§ 12

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen
liikennejärjestelmäsuunnitelma (kv) - Trafiksystemplan för Kyrkslätts
centrala tätortszon (fge)

§ 13

Edesholmenin ranta-asemakaavan, hanke 24500, rantaasemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL § 65 ja
MRA § 27 mukaisesti -
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§ 14

Sarvvikinportin asemakaava, hanke 34500, asemakaavaehdotuksen
asettaminen nähtäville MRL § 65 ja MRA § 27 mukaisesti

§ 15

Riistametsän asemakaava, hanke 34600, asemakaavaehdotuksen
asettaminen nähtäville MRL § 65 ja MRA § 27 mukaisesti

§ 16

Sipulintien P-tontin vuokraaminen ja osto-optio, Hovako Oy
perustettavan yhtiön lukuun - Arrendering av och köpoption för P-tomt
på Sipulivägen, Hovako Oy för det bolags räkning som grundas

§ 17

Kunnanhallituksen vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, Destia Oy

§ 18

Kunnanhallituksen vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, Lemminkäinen Infra Oy

§ 19

Kunnanhallituksen vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, Oy Göran Hagelberg Ab

§ 20

Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousaikataulu 2017-2019 (kv)
- Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell
2017-2019 (fge)

§ 21

Kunnan hallinnassa olevien rahastojen ja testamenttivarojen käyttö
vuonna 2017 - Användning av fonder och testamentsmedel som förvaltas
av kommunen år 2017

§ 22

Kunnanjohtajan otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan
päätökseen 17.5.2017 § 23: Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin
rahaston taiteilija-apurahat 2017

§ 23

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan
valinta (kv) - Val av ordförande samt I och II vice ordförande i
kommunfullmäktige (fge)

§ 24

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle
2017-2019 (kv) - Val av ledamöter och ersättare i revisionsnämnden för
perioden 2017-2019 (fge)

§ 25

Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019
(kv) - Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för perioden
2017-2019 (fge)

§ 26

Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019
(kv) - Val av ledamöter och ersättare i personalsektionen för perioden
2017–2019 (fge)

§ 27

Kuntakehitysjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019
(kv) - Val av ledamöter och ersättare i kommunutvecklingssektionen för
perioden 2017–2019 (fge)
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§ 28

Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle
2017-2019 (kv) - Val av ledamöter och ersättare i vård- och
omsorgsnämnden för perioden 2017–2019 (fge)

§ 29

Kuntatekniikan lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle
2017-2019 (kv) - Val av ledamöter och ersättare i kommunaltekniska
nämnden för perioden 2017–2019 (fge)

§ 30

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
2017-2019 (kv) - Val av ledamöter och ersättare i byggnads- och
miljönämnden

§ 31

Palvelutuotannon jaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle
2017-2019 (kv) - Val av ledamöter och ersättare i sektionen för
serviceproduktion för perioden 2017–2019 (fge)

§ 32

Tiejaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val
av ledamöter och ersättare i vägsektionen för perioden 2017–2019 (fge)

§ 33

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten
valinta kaudelle 2017-2019 (kv)

§ 34

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av ledamöter och ersättare i bildnings- och
fritidsnämnden för perioden 2017–2019 (fge)

§ 35

Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenten ja
varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv)

§ 36

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenten ja
varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv)

§ 37

Vapaa-aikajaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019
(kv) - Val av ledamöter och ersättare i fritidssektionen för perioden 2017–
2019 (fge)

§ 38

Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle
2017-2019 (kv) - Val av ledamöter och ersättare i centralvalnämnden för
perioden 2017–2019 (fge)

§ 39

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av
nämndemän i tingsrätten för perioden 2017-2019 (fge)

§ 40

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta kaudelle 2017-2019

§ 41

Kunnanvaltuuston 29.5.2017 tekemien päätösten laillisuus
ja täytäntöönpano - Lagligheten och verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut 29.5.2017
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§ 42

Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet
päätökset - Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt
enligt 92 § i kommunallagen

§ 43

Pöytäkirjoja tiedoksi - Protokoll för kännedom

§ 44

Muut asiat - Övriga ärenden
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Saapuvilla olleet jäsenet
Raija Vahasalo, puheenjohtaja
Ari Harinen, 1. varapuheenjohtaja
Pekka Sinisalo, 2. varapuheenjohtaja
Timo Haapaniemi
Hans Hedberg
Matti Kaurila
Pirkko Lehtinen
Anna-Lotta Wichmann
Michaela Lindholm
Ulf Kjerin
Rita Holopainen
Reijo Munther, varajäsen
Juha Tarvainen
Muut saapuvilla olleet
Anu Karkinen, sihteeri
Veikko Vanhamäki, poistui 19:49
Emmi Wehka-Aho, poistui 19:41
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Jarno Köykkä, saapui 20:00, poistui 20:36
Liisa Ståhle, saapui 17:34, poistui 17:45
Sari Soini, ympäristöpäällikkö, saapui 17:30, poistui 18:21
Gunnel Ekström, johdon assistentti, poistui 21:35
Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti, saapui 18:22, poistui 19:00
Ilmari Viljanen, liikennesuunnitteluinsinööri, saapui 18:22, poistui 19:00
Poissa

Anders Adlercreutz
Antti Kilappa
Outi Saloranta-Eriksson
Johanna Isomäki-Reik
Jerri Kämpe-Hellenius, varajäsenet
Gun-Maj Beck, varajäsenet
Tero Suominen, varajäsenet
Tero Strand, varajäsenet
Erkki Majanen, varajäsenet
Katja Sankalahti, varajäsenet
Marjatta Savilahti, varajäsenet
Minna Hakapää, varajäsenet
Heidi Kuittinen, varajäsenet

Allekirjoitukset

Raija Vahasalo
Puheenjohtaja

Anu Karkinen
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Hans Hedberg

Pekka M. Sinisalo

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 20.6.2017 kunnan verkkosivulla ja
kunnan kirjaamossa.
20.06.2017 - 20.06.2017

Anu Karkinen, pöytäkirjanpitäjä
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Liitteet

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet.docx
Puheenjohtaja toteaa kunnanhallituksen jäsenet ja muut läsnäolijat sekä
kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää
1 todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2 että hallintojohtaja on läsnä kokouksessa antamassa kunnanhallituksen
häneltä tarvitsemia tietoja ja laatii pöytäkirjan sekä ennakkotiedon päätöksistä
ja
3 että talousjohtaja on läsnä kokouksessa antamassa kunnanhallituksen
häneltä tarvitsemia tietoja
Kunnanhallitus 12.6.2017
Käsittely
Varajäsen Reijo Munther pyysi pöytäkirjaan merkinnän, että kokouskutsuviesti
ei ole tullut keskustapuolueen kunnanhallituksen jäsenelle eikä varajäsenelle.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus - Justering av protokollet
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Justering av protokollet.doc
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirjan
2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:
Torstaina 15.6.2017 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse
pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään
maanantaina 19.6.2017. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em.
ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja
allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 20.6.2017 kunnan verkkosivulla ja kunnan
kirjaamossa. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa keskiviikkona 21.6.2017.

Päätös
Kunnanhallitus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hans Hedberg ja Pekka M. Sinisalo
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§3
Perusturvan valmiussuunnitelma (kv) - Vård- och omsorgsväsendets beredskapsplan
(fge)
KIRDno-2017-199
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Ståhle
liisa.stahle@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Vård- och omsorgsväsendets beredskapsplan.docx
Perusturvalautakunta 31.05.2017 § 70

Kunnalla on normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa keskeinen
vastuu väestön tarvitsemien peruspalveluiden sekä muun tärkeän ja
kriittiseksi arvioidun palvelu- ja hyödyketuotannon huolehtimisesta. Kunnan
varautumisvelvollisuus perustuu valmiuslain (1552/2011) 12 §:ään. Sen
mukaisesti kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan
toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa
tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.
Perusturvan valmiussuunnitelma muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollon
valmiussuunnitelmista. Niiden sisältönä ovat lainsäädännölliset
lähtökohdat, hälytyskaaviot ja toimintakortit, varautumisen kuvaukset sekä
huoltosuunnitelma.
Perusturvan varautumisen lähtökohtana on, että palvelutaso sopeutetaan
käytettävissä olevien voimavarojen mukaan. Kunnan kuten myös sosiaalija terveydenhuollon valmiussuunnitelmissa erityis- ja häiriötilanteita johtaa
lähtökohtaisesti se esimies, joka normaalitilanteessakin johtaa ja vastaa
toiminnasta, sillä hän omaa parhaat tiedot ja taidot myös häiriötilanteen
aikana.
Sosiaalihuollon valmiuspäällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto ja terveyspalveluiden
tulosalueen vastuuhenkilö Arja Liinavuori esittelevät valmiussuunnitelman
kokouksessa.

Valmistelijat: Sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Sirkku PekkarinenKeto, p. 040 756 1411, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Arja
Liinavuori, p. 050 350 3925 vt. johtava ylilääkäri Kaija Hannula, p. 0503769930
ja hankesuunnittelija Anne Hilander, p. 040 126 9672
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
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Esityslistan liite:
- Kirkkonummen kunnan perusturvan valmiussuunnitelma
(salassa pidettävä, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 8 k)

Ehdotus
Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta merkitsee perusturvan toimialalla valmistellun
valmiussuunnitelman tiedokseen ja lähettää sen kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi ja valtuustolle tiedoksi.

Päätös
Perusturvalautakunta:
Perusturvalautakunta merkitsi perusturvan toimialalla valmistellun
valmiussuunnitelman tiedokseen ja lähettää sen kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi ja valtuustolle tiedoksi.

Pöytäkirjan liite:
Liite 4/31.5.2017, Kirkkonummen kunnan perusturvan valmiussuunnitelma
(salassa pidettävä, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 8 k)
Tiedoksi
Kunnanhallitus (jatkokäsittelyä varten)
Ehdotus
Esityslistan liite:
•

Kirkkonummen kunnan perusturvan valmiussuunnitelma (salassa
pidettävä, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 8 k)

Kunnanhallitus hyväksyy perusturvan toimialalla valmistellun
valmiussuunnitelman ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.

Kunnanhallitus 12.6.2017
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Käsittely
Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.
Päätös
Kunnanhallitus
Ehdotuksen mukaisesti.
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§4
Raportti vuoden 2016 potilasasiamiestoiminnasta - Rapport om
patientombudsmannens verksamhet år 2016
KIRDno-2017-192
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Ståhle
liisa.stahle@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 POMrapporten2016.pdf
2 PAMraportti2016.pdf
3 Rapport om patientombudsmannens verksamhet år 2016.doc
Perusturvalautakunta 31.05.2017 § 68
Potilasasiamiestoiminta Suomessa
Lakisääteinen potilasasiamiestoiminta on alkanut Suomessa vuonna 1993.
Sitä sääntelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista eli potilaslaki (785/1992).
Lain mukaan jokaisen terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä
potilasasiamies. Kahdella tai useammalla toimintayksiköllä voi olla myös
yhteinen potilasasiamies.
Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu:
- neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
- ohjata ja avustaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja
korvaushakemuksen laatimisessa
- tiedottaa potilaan oikeuksista
- toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
Potilasasiamiestoiminta Kirkkonummella vuonna 2016
Kirkkonummen potilasasiamiespalvelut on hankittu 1.1.2014 alkaen
Raaseporin potilas- ja sosiaaliasiamieheltä Birgitta Granilta, joka on laatinut
liitteenä olevan potilasasiamiehen raportin.
Potilasasiamies tilastoi Kirkkonummelta vuodelta 2016 67 asiaa. Vuonna 2015
tilastoituja asioita oli 65 ja vuonna 2014 63. Yhteen asiaan sisältyvät kaikki
tapaamiset, puhelut ja muut toimenpiteet, jotka asian hoitaminen vaati.
Potilasasiamiehelle tehtyjen yhteydenottojen syyt
Yhteydenotoista suurin osa koski hammashoitoa. Näiden yhteydenottojen
syinä olivat pitkiksi koetut odotusajat tai tyytymättömyys hoitoon.
Päivystysvastaanotosta ilmoitettiin jonkin verran kokemuksia siitä, että
potilasta ei otettu vakavasti ja tutkittu kunnolla. Kiireettömän hoidon
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vastaanotosta ei tullut juurikaan yhteydenottoja. Potilasasiamiehen mukaan
Kirkkonummella on edelleen suhteellisen toimiva omalääkärijärjestelmä.
Korvaushoidosta tuli alkuvuoden 2016 tauon jälkeen syksyllä enemmän
yhteydenottoja. Yhteistyö korvaushoidon ja terveydenhuollon välillä koettiin
joissakin tapauksissa ongelmalliseksi.
Potilasasiamiehelle on tullut lisäksi kysymyksiä potilasasiakirjojen
korjaamisesta, laskutuksesta ja maksukatosta.
Valmistelija: Hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p. 040 126 9642
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Oheismateriaali:
- Potilasasiamiehen raportti vuodelta 2016
- Patientombudsmannen rapport för år 2016
Ehdotus
Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää
1
merkitä tiedoksi liitteenä olevan potilasasiamiehen raportin vuodelta 2016
2
kehottaa perusturvan toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt
näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä
3
lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, arvioitavaksi ja
mahdollisesti huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa.
Päätös
Perusturvalautakunta:
Perusturvalautakunta päätti
1
merkitä tiedoksi liitteenä olevan potilasasiamiehen raportin vuodelta 2016
2
kehottaa perusturvan toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt
näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä
3
lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, arvioitavaksi ja
mahdollisesti huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa.
Pöytäkirjan liite:
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Liite 2/31.5.2017, Potilasasiamiehen raportti vuodelta 2016
Liite 2/31.5.2017, Patientombudsmannen rapport för år 2016
Tiedoksi
Kunnanhallitus (jatkokäsittelyä varten)
Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto (kuntalaki 136 §)

Ehdotus
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen potilasasiamiehen raportin vuodelta
2016.
Muutoksenhakukielto (kuntalaki 136 §)

Kunnanhallitus 12.6.2017
Käsittely
Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§5
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016 - Socialombudsmannens redogörelse för år
2016
KIRDno-2017-192
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Ståhle
liisa.stahle@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 SAMselvitys 2016.pdf
2 SOMredogörelsen2016.pdf
3 Socialombudsmannens redogörelse för år 2016.docx
Perusturvalautakunta 31.05.2017 § 69

Sosiaaliasiamiehen työ perustuu lakii sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista (812/2000). Tämän sosiaalihuollon asiakaslain 24 §:ssä edellytetään,
että kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai useammalla kunnalla
voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Hangolla, Inkoolla, Kirkkonummella ja
Raaseporilla on yhteinen sosiaaliasiamies.
Sosiaalihuollon asiakaslaissa määritellään sosiaaliasiamiehen tehtävät.
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon
asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen
tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan
oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden
oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain
kunnanhallitukselle.
Asiakkaiden yhteydenottojen määrä ja jakauma
Asiakkaiden yhteydenottoja Kirkkonummen osalta sosiaaliasiamiehelle tuli
vuonna 2016 hieman edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2016 näitä tehtiin
Kirkkonummella 139 ja vuonna 2015 153. Tehtäväalueittain nämä yhteydenotot
jakautuivat seuraavasti: Toimeentulotuki 67 (vuonna 2015 71), aikuissosiaalityö
34 (vuonna 2015 39), huolto- ja elatusasiat 13 (vuonna 2015 9), lastensuojelu
6 (vuonna 2015 11), vanhustenhuolto 7 (vuonna 2015 13), vammaispalvelu 5
(vuonna 2015 7), kotipalvelu 1 (vuonna 2015 1), päihdehuolto 2 (vuonna 2015
0), omaishoito 2 (vuonna 2015 0), erityishuolto 1 (vuonna 2015 0) ja päivähoito
1 (vuonna 2015 2).
Toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö raportin kuntakohtaisissa
huomioissa
Sosiaaliasiamiehen raportin kuntakohtaisissa huomioissa todetaan, että
toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityöasioista moni yhteydenotto liittyi
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asumiseen ja asumiskustannuksiin. Pienistä ja edullisista asunnoista on pulaa,
joten monella on toimeentulotuen normivuokraa korkeampi vuokra.
Raportissa todetaan, että vielä vuonna 2016 sosiaaliasiamiehen tietoon tuli
tapauksia, joissa kaksiossa asuva asiakas ei ollut tietoinen siitä, että mikäli
hän toimittaisi sosiaalipalveluihin todistuksen siitä, että hän on hakenut
edullisempaa asuntoa, hänen todellinen vuokransa voitaisiin ottaa laskelmissa
huomioon perusturvalautakunnan vuonna 2013 hyväksymistä tiukemmista
vuokrakriteereistä huolimatta.
Maksusitoumusten käytön ohjeistus raportin kuntakohtaisissa
huomioissa
Raportissa kerrotaan todetaan, että eräiden kokemusten perusteella olisi hyvä
huolehtia siitä, että maksusitoumuksia käytettäessä löytyisivät sekä asiakkaalle
että myyjälle tarpeeksi selkeät käyttöohjeet.
Lasten omaishoidon arvioinnin kokonaisvaltaisuus raportin
kuntakohtaisissa huomioissa
Raportin mukaan omaishoitoasiassa on kiinnitetty huomiota siihen, että
lapsen omaishoidon ollessa kysymyksessä perheen tilannetta on arvioitava
kokonaisvaltaisemmin kuin aikuisen omaishoidossa.
Vanhusten ja vammaisten asunnot raportin kuntakohtaisissa huomioissa
Raportissa todetaan, että vanhusten ja vammaisten asioissa ongelmaksi
muodostuu usein esteettömien vuokra-asuntojen puute.

Valmistelijat: Hallintopäällikkö Kati Kupiainen, sosiaalityön päällikkö Sirkku
Pekkarinen-Keto, p. 040 756 1411, sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Koskela, p.
040 504 5224 ja vt. ikäihmisten hyvinvointipalvelujen vastuuhenkilö Gun-Lis
Wollsten, p. 050 577 4785
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Oheismateriaali:
- Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016 Hangon, Inkoon, Kirkkonummen ja
Raaseporin kunnanhallituksille
- Socialombudsmannens redogörelse för år 2016 till kommunstyrelserna i
Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg
Ehdotus
Perusturvajohtaja:
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Perusturvalautakunta päättää
1
merkitä tiedoksi liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2016
2
kehottaa perusturvan toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt
näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä
3
lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, arvioitavaksi ja
mahdollisesti huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa.

Päätös
Perusturvalautakunta:
Perusturvalautakunta päätti
1
merkitä tiedoksi liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2016
2
kehottaa perusturvan toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt
näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä
3
lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, arvioitavaksi ja
mahdollisesti huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa.

Pöytäkirjan liite:
Liite 3/31.5.2017, Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016 Hangon, Inkoon,
Kirkkonummen ja Raaseporin kunnanhallituksille
Liite 3/31.5.2017, Socialombudsmannens redogörelse för år 2016 till
kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg
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Ehdotus
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta
2016

Kunnanhallitus 12.6.2017
Käsittely
Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli kokouksessa läsnä käsittelyn ajan.

Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§6
Vastaus valtuustoaloitteeseen 3/2017: Terveyskeskusmaksusta luopumiseksi (kv) - Svar
på fullmäktigemotion 3/2017: Slopande av hälsocentralsavgifterna (fge)
KIRDno-2017-208
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Lindell
esa.lindell@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Valtuustoaloite terveyskeskusmaksusta luopumiseksi.pdf
2 Svar på fullmäktigemotion 32017 (fge).docx
3 Svar på fullmäktigemotion nr 6 2016 (fge).docx
Perusturvalautakunta 31.05.2017 § 74
Valtuutettu Irja Bergholm jätti vasemmiston valtuustoryhmän puolesta
valtuuston kokouksessa 13.3.2017 § 24 aloitteen terveyskeskusmaksun
perimisestä luopumisesta seuraavien budjettineuvotteluiden yhteydessä.

Asiakasmaksuja koskevat säännökset ja määräykset
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992)
pääsääntönä on, että palveluista voidaan periä maksu, jollei lailla toisin
säädetä. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen (2.1 §). Lain 4 ja 5 §:ssä on säädetty, mitkä palvelut
ovat maksuttomia.
Terveyskeskuksen lääkärin käyntimaksu kuuluu asiakasmaksulaissa määritellyn
maksukaton piiriin. Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut
maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 590 euroa,
hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin.
Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädetään palvelujen
enimmäismaksusta. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus
enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.
Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä maksujen enimmäiseuromääriä
tarkistetaan joka toinen vuosi (viimeksi 1.1.2016) kansaneläkeindeksin
muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua,
jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden
kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Tähän periaatteeseen tehtiin poikkeus
asetusmuutoksessa (1350/2015), jolloin enimmäismaksuja korotettiin 27,5 %
normaalin indeksitarkistuksen lisäksi.
Kunnan hallintosäännön mukaisesti lautakunta päättää toimialansa maksujen
yksityiskohtaisista perusteista.
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Lääkärikäyntimaksut Kirkkonummella
Perusturvalautakunta on hyväksynyt avovastaanoton lääkärikäynnin
asiakasmaksun asetuksen mahdollistamana enimmäismääränä.
Tällä hetkellä lääkärikäyntimaksu on 20,90 € / käynniltä enintään kolmelta
kerralta kalenterivuoden ajalta. Alle 18–vuotiailta ei maksua peritä. Tämän
lisäksi päivystyskäynneistä peritään 28,70 € käynniltä viikonloppuisin
sekä arki-iltaisin klo 20 ja 8 välillä. Päivystyskäyntejä ei lasketa mukaan
maksuttomuusrajaan eli kolmen kerran vuosikäyntimäärään.

Lääkärikäyntimaksut muissa Uudenmaan kunnissa
Ainoastaan Helsinki ei peri lainkaan käyntimaksua. Espoo, Vantaa
eikä Kerava eivät ottaneet asetusmuutoksen (1350/2015) 27,5 %:n
lisäkorotusmahdollisuutta käyttöön, joten maksu on 16,40 €. Hyvinkää,
Mäntsälä, Nurmijärvi, Raasepori, Sipoo ja Tuusula perivät enimmäismaksun.
Järvenpää perii 19,30 € ja Lohja 18,55 €.
Lääkärikäyntimaksujen poistamisen vaikutukset
Vuonna 2016 lääkärikäynneistä kertyi 0,6 milj. euron maksutulot. Tämän
vuoden huhtikuun tilanteen mukaiset maksutuotot ovat vastaavalla tasolla
edellisvuoteen nähden.
Toimeentulotuen asiakkailla lääkärikäyntimaksut otetaan tuen määrässä
huomioon. Käyntimaksujen kolmen kerran enimmäisraja sekä maksukatto
turvaavat paljon palveluita tarvitsevien maksujen kohtuullisuuden vuositasolla.
Maakuntahallintoon siirryttäessä yhtenäistyvät Uudenmaan maksukäytännöt
vuonna 2019.
Mikäli terveyskeskusmaksut poistettaisiin, vuoden 2018 budjetissa tulee ottaa
huomioon miten syntyvä rahoitusvaje katetaan. Vaihtoehtoina on palveluiden
leikkaaminen, muiden maksujen korottaminen tai verorahoituksen lisääminen.

Valmistelijat: Perusturvan talouspäällikkö Esa Lindell, p. 050 413 7461 ja
perusturvan hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p. 040 126 9642
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Ehdotus
Perusturvajohtaja:
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Perusturvalautakunta päättää
1. antaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle selostusosan
mukaisen vastauksen Irja Bergholmin ym. 13.3.2017 jättämään
valtuustoaloitteeseen terveyskeskusmaksuista luopumisesta.
2. esittää, että kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen
tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös
Perusturvalautakunta:
Perusturvalautakunta päätti

1. antaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle selostusosan
mukaisen vastauksen Irja Bergholmin ym. 13.3.2017 jättämään
valtuustoaloitteeseen terveyskeskusmaksuista luopumisesta.
2. esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen tulleen
loppuun käsitellyksi.
Tiedoksi
Kunnanhallitus (jatkokäsittelyä varten)
Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto (kuntalaki 136 §)
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää
1
antaa kunnanvaltuustolle perusturvalautakunnan 31.5.2017 § 74 mukaisen
vastauksen vastauksena Irja Bergholmin ym. 13.3.2017 § 24 jättämään
valtuustoaloitteeseen 3/2017 Terveyskeskusmaksuista luopuminen
2
esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Muutoksenhakukielto (kuntalaki 136 §)
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Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§7
Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 1/2016 - Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja
luontopoluston kehittämissuunnitelman päivittäminen (kv)
KIRDno-2017-53
Valmistelija / lisätiedot:
Ilmari Viljanen
ilmari.viljanen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Svar på fullmäktigemotion nr 1-2016 (fge).docx
Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 1/2016, Kirkkonummen
kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelman
päivittäminen

133/10.03.01.00/2016

Kunnanvaltuusto 08.02.2016 § 14

Valtuutettu Matti Kaurila jätti valtuuston kokouksessa 8.2.2016 seuraavan
aloitteen:

"Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston
kehittämissuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.1.2010.
Monelta osin kehittämissuunnitelman kohteet on toteutettu ja nykytilanne
ja -tarpeet eivät vastaa olemassa olevaa kehittämissuunnitelmaa.
Kehittämissuunnitelman rakentamisohjelma on syytä päivittää nykytilannetta
vastaavaksi ja erityinen paino tulee olla suunnitelmassa esitetyillä
kevytliikenneverkoston koulumatkahankkeilla, joilla mm. saavutetaan säästöjä
kunnan koulukuljetuksissa.

Rakentamisaikataulu tulee olla valmiina keväällä 2016, jotta sen
linjaukset voidaan ottaa huomioon vuoden 2017 talousarvion ja
taloussuunnitelmavuosien investointiesityksissä."
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Aloitteen olivat allekirjoittaneet Matti Kaurilan lisäksi Timo Haapaniemi,
Tiina Karlsson, Kati Kettunen, Jussi Määttä, Anna-Lotta Wichmann, Pekka
Rehn, Anders Adlercreutz, Susan Honka, Raija Vahasalo, Thorolf Sjölund,
Emmi Wehka-aho, Outi Saloranta-Eriksson, Irja Bergholm, Ulf Kjerin, Patrik
Lundell, Erkki Majanen, Jarmo Uimonen, Pekka Jäppinen, Mikael Gerkman, Tero
Suominen, Ari Harinen, Ari Liuhta, Antti Salonen, Johanna Isomäki-Reik, Eero
Lankia, Michaela Lindholm, Anna Aintila, Antti Kilappa, Marjokaisa Piironen,
Suvi Terho, Minna Hakapää, Antti-Jussi Manninen, Pekka M. Sinisalo, Sanna
Hartikainen, Heidi Kuittinen, Ville Salmela, Katja Sankalahti, Veikko Vanhamäki,
Pirkko Lehtinen ja Minna Pirttijärvi.

Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

_____

Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua, kuntalaki 91 §

_____

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 34

Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston
kehittämissuunnitelma on nyt päivitetty, uusi suunnitelma kulkee nimellä
kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma.
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Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksensa
kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 1/2016 -

Käsittely
Keskustelun aikana asia päätettiin jättää pöydälle yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana jäsen Maija Lounamaa ehdotti evästykseksi,
että ulkoilureittien ja luontopoluston osalta tulee tehdä oma,
erillinen tarkastelu. Puheenjohtaja Kati Kettunen kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että tuli äänestää
evästyksestä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä, joka hyväksyttiin,
ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
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jäsen Maija Lounamaan evästystä, äänestävät EI.
Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Männikkö ja
Strandberg)
ja 9 EI-ääntä (Kettunen, Salmela, Jäppinen, Hagelberg, Lounamaa, Heikkinen,
Rehn, Seppänen, Uimonen).

Päätös
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti jättää asian pöydälle lisättynä
kannatetulla evästyksellä seuraavaan lautakunnan käsittelyyn:
Ulkoilureittien ja luontopoluston osalta tulee tehdä oma, erillinen tarkastelu.

Tiedoksi
kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Muutoksenhakuohje
muutoksenhakukielto, koska asia koskee valmistelua

_____

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.05.2017 § 49

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut.
Luontopoluston ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma tullaan tekemään
erillisenä työnä ja sen laadinta alkaa syksyn aikana.
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Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksensa
kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 1/2016.

Päätös
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi
jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje
muutoksenhakukielto
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut.
Luontopoluston ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma tullaan tekemään
erillisenä työnä ja sen laadinta alkaa syksyn aikana.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että:
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1. antaa yllä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä
annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun
käsiteltynä.
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanhallitus 12.6.2017
Käsittely
Liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen oli kokouksessa läsnä asian
käsittelyn ajan.
Hans Hedberg teki käsittelyn aikana muutosehdotuksen: Ennen ulkoilureittien
ja luontopolkujen suunnittelua, tulee maanomistajien tai kiinteistön haltian
kanssa tehdä sopimus asiasta.
Matti Kaurila teki käsittelyn aikana muutosehdotuksen: Kunnanhallitus
päättää, että luontopoluston kehittämissuunnitelma valmistellaan siten, että
kunnanvaltuusto voi tehdä päätöksen suunnitelmasta vuoden 2017 aikana.
Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn aikana on tehty kaksi ehdotusta, joita
kumpaakin on kannatettu. Hans Hedbergin tekemää muutosehdotusta
ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänestettävä. Hedbergin
muutosehdotus hyväksyttiin äänin 10-2.
Matti Kaurilan tekemä muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestykset
pohja JAA, Hans Hedbergin muutosehdotus EI
Jaa
Ari Harinen
Pirkko Lehtinen
Ei
Juha Tarvainen
Pekka Sinisalo
Timo Haapaniemi
Reijo Munther
Raija Vahasalo
Michaela Lindholm
Rita Holopainen
Hans Hedberg
Matti Kaurila
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Anna-Lotta Wichmann
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla: Ennen ulkoilureittien ja
luontopolkujen suunnittelua, tulee maanomistajien tai kiinteistön haltijan
kanssa tehdä sopimus asiasta ja luontopoluston kehittämissuunnitelma
valmistellaan siten, että kunnanvaltuusto voi tehdä päätöksen suunnitelmasta
vuoden 2017 aikana.
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§8
Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn
edistämisohjelma (kv) - Svar på fullmäktigemotion nr 6/2016: Ett program för
befrämjande av gång- och cykeltrafik för Kyrkslätt (fge)
KIRDno-2017-52
Valmistelija / lisätiedot:
Ilmari Viljanen
ilmari.viljanen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Svar på fullmäktigemotion nr 6 2016 (fge).docx
Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja
pyöräilyn edistämisohjelma

692/10.03.01.00/2016

- tavoitteena turvallinen matka kaikille tiellä liikkujille.

Kunnanvaltuusto 05.09.2016 § 82

Kirkkonummen Vihreiden valtuustoryhmä jättivät valtuuston kokouksessa
5.9.2016 seuraavan aloitteen:

" Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kirkkonummelle laaditaan
kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma, jonka tavoitteena on lisätä
jalankulun ja pyöräilyn osuuksia kuljetuista matkoista ja parantaa kaikkien
liikennemuotojen turvallisuutta."

Arkiliikunnan hyödylliset vaikutukset tunnetaan nykyään hyvin. On esimerkiksi
arvioitu, että yhden (1) euron sijoitus pyöräilyn edistämiseen tarkoittaa
seitsemän (7) euron säästöjä, lähinnä terveyshyödyissä. Jalankulun ja
pyöräilyn lisääminen arkisilla matkoilla parantaa kuntoa, vähentää sairauksia
ja ylläpitää työkykyä. Pyöräily sopii päivittäiseen asiointiin, työmatkoille ja
liittymäliikenteeseen. Lapsille ja nuorille päivittäiset koulumatkat tarjoavat
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hyvän liikkumismuodon. Mikäli autoilun osuus arkisista matkoista vähenee,
säästöä syntyy myös liikenne-infrastruktuurin kustannuksissa.

Jalankulun ja pyöräilyn lisääminen on Kirkkonummen kunnan
strategiassa 2015-2017 mainitun kestävän kehityksen mukaista. Kestävien
liikennemuotojen kehittämiseen tulee sitoutua sekä hallinnossa että kunnan
eri toiminnoissa.

Edistämisohjelmassa etsitään keinoja kevyen liikenteen ja pyöräilyn
edistämiseen kaupunkirakenteen, liikenneinfrastruktuurin, kaavoituksen ja
palvelujen sijoittelun näkökulmasta ja esitetään konkreettiset toimenpiteet,
joilla pyöräilyn ja jalankulun osuutta matkoista lisätään. Tällainen ohjelma on
laadittu useilla paikkakunnilla, esimerkkejä:
http://www.kulkulaari.fi/fi/pyoraily/poliittiset-linjaukset-ja-yhteistyo/
edistamisohjelmat

Kävely ja pyöräily ovat osa Kirkkonummella vuonna 2008 laadittua tieverkko- ja
liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Edistämisohjelma vie osaltaan suunnitelman
linjauksia eteenpäin ja asettaa konkreettisia tavoitteita.
Esitämme, että jo edistämisohjelman alkuvaiheessa Kirkkonummi liittyy
pyöräilykuntien verkostoon, joka tarjoaa työkaluja, tietoa ja materiaalia
pyöräilyn edistämiseksi. Pyöräilykuntien verkosto: http://www.poljin.fi/"

Kirkkonummella 5.9.2016

Marjokaisa Piironen

Antti Kilappa

Pertti Panula

Minna Hakapää

Outi Saloranta-Eriksson

Emmi Wehka-aho

Aloitteen olivat myös allekirjoittaneet: Antti Salonen, Irja Bergholm, Amin
Asikainen, Ari Harinen, Mikael Gerkman, Tero Suominen, Pekka Jäppinen, Ari
Liuhta, Pirkko Lehtinen, Rita Holopainen, Anna Aintila, Eero Lankia, Marjut
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Frantsi-Lankia, Patrik Lundell, Antti-Jussi Manninen, Anders Adlercreutz, Jarmo
Uimonen, Raija Vahasalo, Pekka Rehn, Kati Kettunen, Jussi Määttä, Ulf Kjerin ja
Erkki Majanen.

Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

_____

Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua, kuntalaki § 91

_____

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 06.10.2016 § 41

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
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kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta päättää ohjata valtuustoaloitteen
yhdyskuntatekniikan toimialalle valmisteltavaksi.

Päätös
Päätös ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
Toimialajohtaja, yhdyskuntatekniikka

Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua (valmistelua, kuntalaki 91 §)

_____

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 32

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut.
Työn tavoitteena oli esittää toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn määrien ja
kulkutapaosuuksien kasvattamiseksi.

33 (167)

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
12.06.2017

1/2017

34 (167)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Kehittämisohjelman lisäksi Kirkkonummelle laaditaan parhaillaan turvallisen
ja kestävän liikkumisen suunnitelmaa, joka tehdään yhdessä Uudenmaan
ELY-keskuksen, Poliisin, Liikenneturvan ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Suunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana.

Aloitteessa ehdotetaan Kirkkonummen liittymistä pyöräilykuntien verkostoon.
Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen
ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on
pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana,
jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle

Jäsenmaksu määräytyy kunnan asukasluvun mukaan ja on Kirkkonummen
osalta 980 euroa vuodessa (tilanne v. 2017). Kirkkonummen kunta päättää
ryhtyä valmistelemaan jäsenyyttä pyöräilykuntien verkoston jäseneksi.

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksensa
kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen
liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma.

Päätös
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti jättää asian pöydälle yksimielisesti.
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Tiedoksi
kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Muutoksenhakuohje
muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

_____

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.05.2017 § 48

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut.
Työn tavoitteena oli esittää toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn määrien ja
kulkutapaosuuksien kasvattamiseksi. Työssä laadittu toimenpideohjelma
koostuu neljästä eritasoisesta toimenpidekokonaisuudesta.
Toimenpidekokonaisuuksien väliset erot määrittyvät investointien
suuruuden sekä suunnittelu- ja toteutusvalmiuden perusteella. Lisäksi
toimenpiteiden priorisointia eri toimenpidekokonaisuuksiin on tehty
kuvattujen toimenpiteiden sijaintien, koulureittien, pyöräilymäärien ja
turvallisuusnäkökulmien perusteella.

Kehittämisohjelman lisäksi Kirkkonummelle laaditaan parhaillaan turvallisen
ja kestävän liikkumisen suunnitelmaa, joka tehdään yhdessä Uudenmaan
ELY-keskuksen, Poliisin, Liikenneturvan ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Suunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana.

Aloitteessa ehdotetaan Kirkkonummen liittymistä pyöräilykuntien verkostoon.
Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen
ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on
pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana,
jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle
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Jäsenmaksu määräytyy kunnan asukasluvun mukaan ja on Kirkkonummen
osalta 980 euroa vuodessa (tilanne v. 2017). Kirkkonummen kunta päättää
ryhtyä valmistelemaan jäsenyyttä pyöräilykuntien verkoston jäseneksi.

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksensa
kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen
liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma.

Päätös
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi
jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle
Muutoksenhakuohje
muutoksenhakukielto
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_____

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut.
Työn tavoitteena oli esittää toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn määrien ja
kulkutapaosuuksien kasvattamiseksi. Työssä laadittu toimenpideohjelma
koostuu neljästä eritasoisesta toimenpidekokonaisuudesta.
Toimenpidekokonaisuuksien väliset erot määrittyvät investointien
suuruuden sekä suunnittelu- ja toteutusvalmiuden perusteella. Lisäksi
toimenpiteiden priorisointia eri toimenpidekokonaisuuksiin on tehty
kuvattujen toimenpiteiden sijaintien, koulureittien, pyöräilymäärien ja
turvallisuusnäkökulmien perusteella.
Kehittämisohjelman lisäksi Kirkkonummelle laaditaan parhaillaan turvallisen
ja kestävän liikkumisen suunnitelmaa, joka tehdään yhdessä Uudenmaan
ELY-keskuksen, Poliisin, Liikenneturvan ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Suunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana.
Aloitteessa ehdotetaan Kirkkonummen liittymistä pyöräilykuntien verkostoon.
Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen
ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on
pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana,
jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle
Jäsenmaksu määräytyy kunnan asukasluvun mukaan ja on Kirkkonummen
osalta 980 euroa vuodessa (tilanne v. 2017). Kirkkonummen kunta päättää
ryhtyä valmistelemaan jäsenyyttä pyöräilykuntien verkoston jäseneksi.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että:
1. antaa yllä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä
annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun
käsiteltynä.
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
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Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§9
Kunnantalon korjausten käynnistäminen - Kunnantalon remontti - Inledande av
reparationer i kommunhuset - renovering av kommunhuset
KIRDno-2017-147
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen, Jarno Köykkä
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Inledande av reparationer i kommunhuset och renovering.docx
Kirkkonummen kunnantalon tilojen tehostaminen oli vuoden 2016
talousarvion yksi valtuustotason tavoitteista (tavoite 3). Vuoden 2016 aikana
tehtiin selvitys kunnantalon ja k - talon tilojen tehostamisesta. Kunnantalon
osalta tilojen tehostaminen tarkoittaa toimiston muuttamista avo- tai
monitoimitiloiksi. Vuoden 2017 aikana kyseistä selvitystä on jatkettu siten, että
k -talossa sijaitseva yhdyskuntatekniikan toimiala siirtyisi kokonaisuudessaan
kunnantaloon.
Kunnantalossa on ilmennyt sisäilmaongelmia aina rakennuksen
käyttöönotosta alkaen vuodesta 2013. Rakennuksen sisäilmaa on tutkittu
useamman sisäilmaan perehtyneen konsulttitoimiston kanssa. Tutkimuksia
on tehty hyvin tiiviissä yhteistyössä rakennuksen pääomistajan KEVA:n
kanssa vuoden 2016 kesästä alkaen. KEVA:n omistusosuus Keskinäinen
Kiinteistöosakeyhtiö Kirkkonummen Kunnantalo Oy:sta on 95% ja kunnan
osuus 5 %. Kunnantalon toinen kerros on tällä hetkellä tyhjillään johtuen
sisäilmaongelmista, pois lukien toisessa kerroksessa tehtyä koekorjaustilaa.
Edellä mainittujen selvitysten ja suunnitelmien johdosta kunta ja KEVA
ovat neuvotelleet kunnantalon korjausten jatkamisesta siten että
sisäilmakorjausten yhteydessä tehdään myös tilojen tehokkuuteen liittyviä
muutoksia. Kustannusten tarkempi jaottelu tehdään KEVA:n kanssa
erillisissä neuvotteluissa. Suoria kustannuksia kunnalle vuosille 2017 ja 2018
syntyy monitilatoimistoksi muutettavien tilojen kalustuksen osalta sekä
hoitovuokran korotuksena korjausten valmistuttua. Jotta avotilat saadaan
toimimaan ja työtehokkuus pysyy hyvällä tasolla, tulee kalustuksen olla
avotilaan soveltuvaa. Kalustuksessa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa
kalustusta mahdollisimman paljon.
Kustannusjako on neuvotteluissa alustavasti sovittu siten että kiinteistö Oy
Kirkkonummen kunnantalo maksaa sisäilmaan liittyvät korjaukset ja kunta tilan
tehokkuutteen liittyvät muutostyöt. Tarkempi kustannusjako täytyy kuitenkin
sopia tarkemmin erillisellä neuvottelulla.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus:
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Kunnanhallitus päättää, että
1 Kunnantalon sisäilmaan liittyviä korjauksia jatketaan ja niiden yhteydessä
tehtävät tilojen tehostamiseen liittyvät muutostyöt aloitetaan mahdollisimman
nopeasti
2 valtuuttaa kunnanjohtajan tai hänen määräämänsä
viranhaltijan neuvottelemaan kunnalle aiheutuneista kustannuksista
ja muutostöiden kustannusjaosta KEVA:n kanssa
3 kunnantalon muutostöistä aiheutuvat kustannukset (kalustus, hoitovuokran
korotus) huomioidaan vuoden 2018 talousarviovalmistelussa

Kunnanhallitus 12.6.2017
Käsittely
Rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn
ajan.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti
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§ 10
Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultin valinta - Val av byggherrekonsult
för Jokirinteen oppimiskeskus
KIRDno-2017-58
Valmistelija / lisätiedot:
Jarno Köykkä
jarno.koykka@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av byggherrekonsult för Jokirinteen oppimiskeskus.docx
Jokrinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin
kunnanvaltuuston kokouksessa 29.5.2017.
Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikka on kilpailuttanut
Rakennuttajakonsulttipalvelujen hankinta puitesopimuksella vuosina
2016-2017 sekä optio vuosille 2018 – 2019. Palvelutuotannon lautakunta
on päättänyt 17.12.2015 § 151 valita puitesopimuksen piiriin kymmenen
palveluntarjoajaa halvimman vertailuhinnan perusteella. Valittujen
palveluntarjoajien kanssa on tehty puitesopimukset.
Hankkeen laajuus ja urakkamuoto huomioiden Jokirinteen oppimiskeskuksen
rakennuttajakonsultilta edellytetään erityisen laajaa kokoemusta ja
ammattitaitoa.
Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikka on kilpailuttanut Jokirinteen
oppimiskeskuksen rakennuttamispalvelut puitesopimuskumppaneiden
kesken neuvottelumenettelyllä. Palveluntarjoajilta on pyydetty referenssit, ja
määräaikaan mennessä saapui kuusi vastausta:
- Binä Oy
- Demaco Oy
- ISS Proko Oy
- Ramboll CM Oy
- Wise Group Finland Oy
- WSP Finland Oy
Referenssien perusteella hankintaneuvotteluihin on valittu kolme eniten
kokemusta omaavaa palveluntarjoajaa:
- Demaco Oy
- Ramboll CM Oy
- WSP Finland Oy
Hankintaneuvotteluiden jälkeen palveluntarjoajille on lähetetty
tarkennettu tarjouspyyntö kattohintaisesta tuntilaskutukseen perustuvasta
toimeksiannosta. Lopullinen valinta on tehty pisteyttämällä palveluntarjoajat
esitettyjen referenssien, neuvottelusta saadun käsityksen, puitesopimuksen
mukaisen vertailutuntihinnan, sekä annetun kattohinnan perusteella. Eniten
pisteitä saanut palveluntarjoaja esitetään kunnanhallituksen kokouksessa.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus
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Toimeksianto annetaan kattohintaisena tuntilaskutukseen perustuvana
toimeksiantona. Tuntilaskutuksen perusteena käytetään puitesopimusten
mukaisia henkilöryhmien (SKOL-luokkien) ja laskutus tapahtuu tilaajan
hyväksymän tuntikirjanpidon mukaan. Tarjouksessa esitettyä kattohintaa
ei saa ylittää, ilman tilaajan hyväksymää perusteltua syytä. Toimeksiantoon
kuuluu rakennuttajakonsultin, projekti-insinöörin, rakennusteknisten ja
taloteknisten töiden valvojien tehtävät. Muista mahdollisista lisäpalveluista
sovitaan erikseen joko päätoimeksiannon saaneen palveluntarjoajan tai
erillisen palveluntarjoajan kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää:
1 valita kokouksessa esitetyn palveluntarjoajan Jokirinteen oppimiskeskuksen
rakennuttajakonsultiksi

Kunnanhallitus 12.6.2017
Käsittely
Rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn
ajan.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
12.06.2017
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§ 11
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (kv) - Utvecklingsprogram för gång och cykling i
Kyrkslätt (fge)
KIRDno-2017-50
Valmistelija / lisätiedot:
Ilmari Viljanen
ilmari.viljanen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma_raportti_20170531 (1).pdf
2 Utvecklingsprogram för gång och cykling i Kyrkslätt.pdf
3 Utvecklingsprogram för gång och cykling i Kyrkslätt (fge).doc
Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (kh, kv)

154/08.00.01/2017

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 32

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman lähtökohta on ollut päivittää vuonna
2010 valmistunut Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston
kehittämissuunnitelma sekä laatia päivitetty toimenpidelistaus Kirkkonummen
kävely- ja pyöräilyverkoston kehittämiseksi. Työn tavoitteena on koota
toimenpidekokonaisuus, jolla pyritään kasvattamaan kävelyn ja pyöräilyn
määriä sekä niiden kulkutapaosuutta Kirkkonummella.

Kävelyyn ja pyöräilyyn panostamisella on useita myönteisiä vaikutuksia, kuten
terveyshyödyt, päästöjen väheneminen ja ilmanlaadun paraneminen sekä
viihtyisämmän ja turvallisemman liikkumisympäristön toteutuminen. Lisäksi
jo muutamien prosenttien muutokset kulkutapajakaumassa ovat merkitseviä
ajoneuvoliikenteen välityskyvyn kannalta. Työssä tehty HEAT- laskelma (Healt
Economic Assessment Tool) antaa tavoitteiden mukaisen kävelyn ja pyöräilyn
lisääntymisen keskimääräiseksi yhteiskuntataloudelliseksi vuosihyödyksi noin
6,8 miljoonaa euroa.

Työssä on tarkasteltu myös Kirkkonummen asukkaiden tyytyväisyyttä kävelyn
ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä liikenneturvallisuuteen. Kyselyyn vastanneista
monet kertoivat, että kävelisivät ja pyöräilisivät enemmän, mikäli käytössä olisi
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turvalliset yhteydet. Kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvinä puutteina vastauksissa
korostuivat taajama-alueilla erityisesti suojateiden turvattomuus sekä
jalankulku- ja pyöräteiden puute. Vastaajat toivoisivat panostusta etenkin
jalankulku- ja pyöräteiden sekä pyöräpysäköinnin määriin ja laatuun koko
kunnassa.

Kirkkonummella kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen on huomattavaa
potentiaalia erityisesti lyhyillä 1-5 kilometrin matkoilla. Lisäksi Kirkkonummella
liityntäpyöräily on tehokas tapa lisätä kestäviä matkaketjuja ja matkaketjujen
palvelutasoa. Toimenpideohjelmalla pyritään parantamaan verkoston laatua ja
määrää erityisesti 1-5 kilometrin matkoilla

Laadittu toimenpideohjelma koostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta,
jossa investoinnit on ryhmitelty niiden suuruuden sekä suunnittelu- ja
toteutusvalmiuden perusteella. Ohjelma jalkautetaan kunnassa siten että
sen tulokset otetaan huomioon mm. kaavoituksessa ja kunnallistekniikan
toteuttamisessa.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu hanketta esittelemään Laura Poskiparta
Sito Oy:stä.

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Esityslistan liite:
- Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Liite Yt 2 / 11.5.2017
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Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:
Yhdyskuntatekninen lautakunta merkitsee kehittämisohjelman tiedoksi sekä
toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle.
Käsittely
Laura Poskiparta Sito Oy:stä esitteli ohjelman
lautakunnalle. Liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen ja kunnanarkkitehti
Tero
Luomajärvi jatkoivat ohjelman
esittelyä Poskiparran poistuttua.
Keskustelun aikana jäsen Ove Strandbergin ehdotti
evästykseksi jatkovalmisteluun, että Sjökullan koulu tulee lisätä raporttiin.
Lisäksi Sjökullantien ja Eerikinkartanontien osalta tulee selvittää
kevyenliikenteen väylien tarkastelu ja lisätä myös ne raporttiin. Evästystä
kannatettiin yksimielisesti.
Keskustelun jälkeen lautakunta päätti palauttaa asian uudeelleen valmisteluun
yksimielisesti.

Päätös
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun
seuraavalla evästyksellä yksimielisesti:
Sjökullan koulu tulee lisätä raporttiin. Lisäksi Sjökullantien
ja Eerikinkartanontien osalta tulee selvittää kevyenliikenteen väylien tarkastelu
ja lisätä myös ne raporttiin.

Tiedoksi
kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut
Muutoksenhakuohje
muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

_____
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Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteisiin on lisätty
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 11.5.2017 evästyksen mukaisesti
Eerikinkartanontien kevyenliikenteenväylä Heparintielle saakka sekä
Sjökullantien kevyenliikenteenväylä Evitskogintien ja Heparintien välille.

Lisäksi toimenpiteisiin on lisätty kaava-alueiden rakentamisen myötä
toteutuvat merkittävät paikallisreitit Kantvikin keskusta-Strömsby sekä
Veikkolanportin myötä toteutuva yhteys Veikkolantie-Napparintie.

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Esityslistan liite:
- Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Liite Yt 1 / 31.5.2017
Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn
kehittämisohjelma hyväksytään.
Käsittely
Liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen esitteli hankeen
lautakunnalle.
Keskustelun aikana jäsen Maija Lounamaa ehdotti
evästykseksi jatkokäsittelyyn, että Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn
kehittämisohjelma tulisi huomioida talousarvion investointiohjelman
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valmistelussa ja seurata sen toteutumista vuosittain. Puheenjohtaja Kati
Kettunen kannatti ehdotusta.

Päätös
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan seuraavalla
evästyksellä yksimielisesti:
Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma tulisi huomioida
talousarvion investointiohjelman valmistelussa ja seurata sen toteutumista
vuosittain.

Tiedoksi
jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle
Muutoksenhakuohje
muutoksenhakukielto

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
Liite:
- Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Liite Yt 1 / 31.5.2017
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättä, että:
1. se ottaa huomioon yhdyskuntatekniikan lautakunnan evästyksen:
Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma tulisi huomioida
talousarvion investointiohjelman valmistelussa ja seurata sen toteutumista
vuosittain.
2. se esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kävelyn ja
pyöräilyn kehittämisohjelma hyväksytään. Konsultti esittelee suunnitelman
kunnanvaltuuston kokouksessa 19.6.2017.
3. tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.
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Kunnanhallitus 12.6.2017
Käsittely
Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: Kirkkonummen kävelyn ja
pyöräilyn kehittämisohjelma Muutosehdotukset; - poistetaan väylätyypeistä
7 metriä leveät jalankulku ja pyöräilytiet, jolloin jalankulku- ja pyöräteiden
maksimi leveys on 4 metriä - Muutos karttalehti 6, toimenpidekokonaisuus 2 ja
3 Turuntien (maantien 110) jalankulku ja pyörätie välillä Veikkola - Kolmiranta,
jaetaan kahteen osuuteen siten, että väli Tuulensuunraitti - Haapapurontie on
hankenumero 2.20 ja väli Haapurontie - Kolmiranta on nykyinen hankenumero
3.17.
Pirkko Lehtinen teki seuraavan muutosehdotuksen: Sjökullan kevyenliikenten
parantaminen rakentamalla kevyenliikenteen väylä koululle asti siten, että
koululaisten taksikuljetuksia voidaan vähentää. toimenpiteeseen tulee ryhtyä
nopeasti ja ottaa rahoitus ensi vuoden budjettin.
Hans Hedberg teki seuraavan muutosehdotuksen: suunnittelussa oleva
seudullinen kävelytie, Navala- Lapinkylä, tie 1131 nostetaan suunnittelukorista
2 koriin 1.
Timo Haapaniemi teki seuraavan palautusehdotuksen: Esitän asian
palauttamista siten, että ns. 4. korin liikenneturvallisuushankkeet tuodaan
yhtäaikaa tarkasteltavaksi, jolloin vuoden 2018 talousarvion käsittelyn
yhteydessä voidaan osoittaa määrärahoja kiireellisimmille hankkeille. 4.
korissa todetaan mm. käynnissä on Kirkkonummen turvallisen ja kestävän
liikkumisen suunnitelman laadinta, jossa huomioidaan toimenpiteinä
erityisesti koululaisten reiteillä, suojateiden turvallisuuden parantaminen,
ajoneuvoliikenteen hidastamistoimenpiteet, esteettömyyden parantaminen
sekä liikenteen valvonnan ja valistuksen toimenpiteet. Samalla selvitetään
Matti Kaurilan ehdotuksen mukaiset muutokset ohjelmaan sekä Pirkko
Lehtisen ehdotuksen mukaisen hankkeen kiirehtiminen jo vuoden 2018
talousarvioon.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on ehdotettu palautusta.
Palautusehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että
keskustelun aikana esitetyt näkemykset huomioidaan.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
12.06.2017

1/2017

49 (167)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 12
Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (kv) Trafiksystemplan för Kyrkslätts centrala tätortszon (fge)
KIRDno-2017-51
Valmistelija / lisätiedot:
Ilmari Viljanen
ilmari.viljanen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Trafiksystemplanen för Kyrkslätts centrala tätortszon (fge).docx
2 Kirkkonummen_LJS_raportti_sito_20170613 (kh 12.6.2017).pdf
Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma
(kv)
956/08.00.01/2015

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 16.02.2017 § 14

Kirkkonummen keskeiselle taajamavyöhykkeelle on laadittu
liikennejärjestelmäsuunnitelma. Suunnitelma on laadittu käynnissä olevien
osayleiskaavojen tueksi. Tarkasteltu alue ulottuu Luomasta Kantvikiin.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on yhteensovittaa kunnan eri
liikkumismuotojen ja maankäytön kehittymisen lähtökohdat ja tavoitteen
siten, että Kirkkonummella varmistetaaan jatkossa toimiva, turvallinen ja
kustannustehokas liikennejärjestelmä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmanssa
esitetään, millainen on Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen
liikenneverkoston tavoitetila vuodelle 2040 sekä minkälaisia toimenpiteitä
tavoitetila edellyttää.

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2040 erityisiä tavoitteita ovat uuden
ja tehostuvan maankäytön myötä lisääntyvien liikenneongelmien
ratkaiseminen kestävällä tavalla, liikenneverkon toimivuuden varmentaminen,
joukkoliikenneyhteyksien parantaminen sekä toimenpiteiden suunnittelu
ajoneuvoliikenteen olemassa oleviin ongelmakohtiin ja kasvun aiheuttaman
ruuhkaisuuden välttäminen.
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Kirkkonummen suhteellisen alhainen työpaikkaomavaraisuus ja lähes täysin
pääkaupunkiseudulle ohjautuva työmatkaliikenne aiheuttaa yksisuuntaista
ruuhkaa pääkaupunkiseudun suuntaan kulkevilla väylillä. Tämä asettaa
haasteita sekä tieverkolle että joukkoliikennejärjestelmälle. Joukkoliikenteellä
tehtyjen matkojen määrä on kasvanut Kirkkonummella viime vuosina aikana
huomattavasti, samoin joukkoliikenteen osuus tehdystä matkoista.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on tutkittu ennustetilannetta vuonna
2040 eri skenaarioilla. Tehtyjen liikenne-ennusteiden perusteella on arvioitu
Kirkkonummen tie- ja katuverkon tulevaa kuormittumista, liittymien
parannustarpeita ja väylien lisäkaistojen tarpeita, jos ajoneuvoliikenne
jatkaa kasvamista ennusteiden mukaisesti. Esitettyjen kehityslinjausten
ja tarkempien toimenpiteiden avulla on suunnitelmassa kuitenkin pyritty
kehittämään Kirkkonummen liikennejärjestelmää siten, että se edistää
kestävää liikkumista ja siten vähentää suurien tie- ja katuinvestointien tarvetta.
Tiivistyvän maankäytön ansiosta Kirkkonummella on hyvät edellytykset
kehittää liikennejärjestelmäänsä henkilöliikenteessä kestävän liikkumisen
periaatteiden mukaisesti.

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Esityslistan liite:
- Keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liite yt 2 /
16.2.2017

Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Yhdyskuntatekninen lautakunta merkitsee suunnitelman tiedoksi.
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Käsittely
Liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen esitteli
suunnitelman lautakunnalle.
Päätös
Keskustelun jälkeen puheenjohtajan ehdotuksesta asia päätettiin palauttaa
uudelleen valmisteluun yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaavoitusyksikkö
Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto

_____

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 33

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan 2040 on tehty tarkennuksia ja muutoksia
lautakunnan evästysten mukaisesti.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitellään vahvistettu
joukkoliikennekäytävä. Evästyksen mukaisesti suunnitelmaan on lisätty
tarkennus siitä että joukkoliikennekäytävän tiheän vuorovälin tarjonnan lisäksi
on mahdollista liikennöidä suoria, moottoritietä pitkin kulkevat ruuhka-aikojen
pikalinjoja jotka täydentävät muuta tarjontaa. Liikennejärjestelmäsuunnitelma
ei ota kantaa tämän tarkemmin bussilinjojen liikennöintiin. Linjojen tarkempi
suunnittelu tehdään linjastosuunnitelman yhteydessä HSL:n toimesta.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman kevyen liikenteen kartta ja
edistämistoimenpidetaulukko on päivitetty. Kevyen liikenteen kehittämisen
toimenpiteet käsitellään suunnitelmassa liikennejärjestelmätasolla. Kävelyn
ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmaan on koottu yksityiskohtaisempi
toimenpideohjelma.
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Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu hanketta esittelemään Tommi Eskelinen
Sito Oy:stä.

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Esityslistan liite:
- Keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liite Yt 1 /
11.5.2017

Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Yhdyskuntatekninen lautakunta merkitsee suunnitelman tiedoksi ja toimittaa
sen edelleen kunnanhallitukselle.

Käsittely
Sito Oy:n Tommi Eskelinen esitteli hankkeen lautakunnalle. Käydyn
keskustelun aikana, jäsen Maija Lounamaa ehdotti evästykseksi, että
pikalinjatarkastelu tutkitaan jatkosuunnittelussa ja ei mitätöidä pikalinjan
tuomaa ajansäästöhyötyä. Evästystä kannatettiin yksimielisesti.
Jäsen Maija Lounamaa ehdotti lisäevästykseksi, että Kantvikin
uuden katuyhteyden kantatie 51:lle tärkeysjärjestystä (nyt 12) tulee
muuttaa korkeammaksi eli sitä pitää aikaistaa. Evästystä kannatettiin
yksimielisesti.

Päätös

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
12.06.2017

1/2017

53 (167)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan seuraavilla
evästyksillä:
- pikalinjatarkastelu tutkitaan jatkosuunnittelussa ja ei mitätöidä
pikalinjan tuomaa ajansäästöhyötyä
- Kantvikin uuden katuyhteyden kantatie 51:lle tärkeysjärjestystä (nyt 12) tulee
muuttaa korkeammaksi eli sitä pitää aikaistaa.

Tiedoksi
jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje
muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

Ehdotus
Kunnanhallitus
Liite:
- Keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liite Yt 1 /
11.5.2017
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että:
1. se merkitsee suunnitelman tiedoksi ja toimittaa sen edelleen
kunnanvaltuustolle tiedoksi. Konsultti esittelee suunnitelman
kunnanvaltuuston kokouksessa 19.6.2017.
2. tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Kunnanhallitus 12.6.2017 käsittely
Liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen oli kokouksessa läsnä asian
käsittelyn ajan.
Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: Kantvikin uuden
katuyhteyden kantatielle 51tärkeysjärjestystä (nyt 12) tulee muuttaa
korkeammaksi eli sitä pitää aikaistaa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Reijo Munther teki seuraavan muutosehdotuksen: valmisteluun tulee
sisällyttää varustautuminen sähköisen liityntäliikenteen järjestelyihin
(latausasemat) koskien metron liityntäliikennettä. Ehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.
Timo Haapaniemi teki seuraavan muutosehdotuksen: Suunnitelman tieverkon
kohta 3 ja 4 kehä III ja Masalan sekä Majvikin eritasoliittymä ovat oikeita ja
tärkeitä hankkeita. Sen sijaan Majvikista etelään Kartanonrantaan osoitettu
sivutietarve katuna (sininen viiva) on tarpeeton ja kallis ratkaisu, joka on
poistettava suunnitelmasta. Resurssit on keskitettävä ko. eritasoliittymien
saamiseen mahdollisimman nopeasti. Ne ovat jo nyt tarppeellisia ja niiden
tarve kasvaa Majvikin ja Suvimäen asemakaavan edetessä.

Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla: Kantvikin uuden katuyhteyden
kantatielle 51tärkeysjärjestystä (nyt 12) tulee muuttaa korkeammaksi
eli sitä pitää aikaistaa. Valmisteluun tulee sisällyttää varustautuminen
sähköisen liityntäliikenteen järjestelyihin (latausasemat) koskien metron
liityntäliikennettä. Suunnitelman tieverkon kohta 3 ja 4 kehä III ja Masalan
sekä Majvikin eritasoliittymä ovat oikeita ja tärkeitä hankkeita. Sen sijaan
Majvikista etelään Kartanonrantaan osoitettu sivutietarve katuna (sininen viiva)
on tarpeeton ja kallis ratkaisu, joka on poistettava suunnitelmasta. Resurssit on
keskitettävä ko. eritasoliittymien saamiseen mahdollisimman nopeasti. Ne ovat
jo nyt tarppeellisia ja niiden tarve kasvaa Majvikin ja Suvimäen asemakaavan
edetessä.
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§ 13
Edesholmenin ranta-asemakaavan, hanke 24500, ranta-asemakaavaehdotuksen
asettaminen julkisesti nähtäville MRL § 65 ja MRA § 27 mukaisesti KIRDno-2017-49
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Mäkinen
seppo.makinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 3307 Edesholmen selostus liitteineen SU.pdf
2 3307 Edesholmen beskrivning med bilagor SV.pdf
3 Framläggning av förslaget till stranddetaljplan Edesholmen enligt MBL 65 §
och MBF 27 §.docx
Edesholmen ranta-asemakaava (hankenro. 24500), rantaasemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27
§:n mukaisesti (kh)

356/10.02.04/2017

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.05.2017 § 46

Hankkeen taustaa

Edesholmenin ranta-asemakaava laadittiin vuosina 2007-2012 ja se
hyväksyttiin kunnanvaltuuston päätöksellä 18.6.2012 (§ 66). Korkein hallintooikeus kumosi kaavan hyväksymispäätöksen 25.3.2015.

Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätösten
perusteena oli se, että RM-alueella saaren eteläpuolelle osoitetun kolmen
rakennusalan ja niihin liittyvien saunarakennusten rakennusalojen sijainti
vaaransi luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisesti rajatun luontotyypin
(merenrantaniityn) ominaispiirteiden säilymisen saaren etelärannalla.

Maanomistaja uudisti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen
hakemuksensa ranta-asemakaavan laatimiseksi ja hanke sisällytettiin
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kunnanvaltuuston 31.8.2015 hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille
2016-2020 ja alkavaksi vuonna 2017.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli ranta-asemakaavaa koskevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 20.4.2017 (§ 26) ja päätti
samassa yhteydessä kaavan vireilletulosta.

Ranta-asemakaava on tarkoitus hyväksyä vuoden 2017 aikana ja siitä laaditaan
suoraan kaavaehdotus.

Suunnittelualueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Porkkalanniemen itäpuolella, n. 15 km Kirkkonummen
kuntakeskuksesta kaakkoon, Bergstadin kylässä. Se muodostuu Edesholmen –
nimisestä saaresta ja sillä sijaitsevasta tilasta Edisholm RN:o 1:45. Kaava-alue
sisältää myös kaksi saaren pohjoispuolella sijaitsevaa Vedgrundet –nimistä
pikkusaarta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria ja se käsittää koko
saaren ja em. pikkusaaret. Kaava-alueeseen ei kuulu vesialuetta. Saarelta ei
ole kiinteää yhteyttä mantereelle. Alue on rakentamaton saaren länsipäässä
sijaitsevaa vanhaa saunaa lukuun ottamatta.

Ohjaavat kaavat ja suunnittelutilanne

Suunnittelualue kuuluu Kirkkonummen saaristo- ja rannikkoalueiden
osayleiskaavaan. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu
länsipuoleltaan matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja itäpuoleltaan maaja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilunohjaustarvetta ja/tai
ympäristöarvoja (MU).

Uudenmaan voimassa olevassa maakuntakaavassa ja sitä täydentävissä
vaihemaakuntakaavoissa alue on ns. valkoista aluetta, johon ei kohdistu
maakunnallisia maankäyttövarauksia. Saaren länsipuolinen merialue kuuluu
laajaan Kirkkonummen saariston Natura 2000 -luonnonsuojeluverkostoon
sisältyvään vesialueeseen, joka ympäröi koko Kirkkonummen eteläisiä mereen
työntyviä niemiä.
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Ranta-asemakaavan tavoitteet

Kaavan laatimisen perusteena on Saaristo- ja rannikkoalueiden
osayleiskaavassa Edesholmenin saareen osoitetun matkailupalvelujen alueen
(RM) hyödyntäminen ja sen yksityiskohtaisempi suunnittelu.

Maanomistajan tavoitteet eivät ole muuttuneet vuonna 2012 hyväksytyn
ranta-asemakaavan tavoitteista, vaan tavoitteena on edelleen mahdollistaa
saarelle korkeatasoisia merellisiä kokous- ja edustustiloja, jotka myös täyttävät
kansainvälisten suuryhtiöiden sekä valtiovierailujen asettamat laatu- ja
turvallisuusvaatimukset. Kokous- ja edustustilat suunnitellaan enintään
noin 20-30 henkilön tilaisuuksia varten. Rakennukset, infrastruktuuri ja muu
toiminta alueella suunnitellaan ympärivuotista käyttöä varten.

Kunnan tavoitteena on ollut Kirkkonummen saaristo- ja rannikkoalueiden
osayleiskaavan mukainen maankäyttö. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2012
hyväksytyssä ranta-asemakaavassa.

Vuonna 2012 hyväksytyssä ranta-asemakaavassa osoitettiin saareen
rakennusoikeutta yhteensä 1400 k-m2 matkailua palvelevien rakennusten
korttelialueelle (RM). Kaavassa tarkastellaan myös mahdollisuuksia osoittaa
saareen sen käytön edellyttämä kulkuyhteys. Tähän liittyen laadittiin edellisen
kaavaprosessin aikana kaavoitusta palveleva liikenneyhteysselvitys ja
hyväksytyssä ranta-asemakaavassa määrättiin, että RM-korttelialueelle ei saa
myöntää rakennuslupaa, ennen kuin aluehallintoviranomainen on myöntänyt
luvan sillan rakentamiseksi saareen. Saareen haettiin kuitenkin jo vuonna
2002 vesilain 2 §:n mukaista lupaa ajosillan toteuttamiseksi ja lupa-asia
ratkesi vuonna 2005 lopulta korkeimmassa hallinto-oikeudessa kielteisesti.
Uusi lupahakemus tehtiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vuonna 2011
perusteena silloin valmisteilla olleessa ranta-asemakaavassa suunniteltu
aikaisempaa tehokkaampi maankäyttö. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi
kuitenkin 30.5.2014 hakemuksen sillä perusteella, että ”hankkeesta saatavaa
hyötyä ei voida pitää hankkeesta johtuvan yleiselle edulle aiheutuvaan haittaan
verrattuna huomattavana.”
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Vuonna 2012 hyväksytyssä kaavassa suojeltiin saaren eteläosan
merenrantaniitty, joka oli määritelty suojelluksi luontotyypiksi Uudenmaan
ympäristökeskuksen päätöksellä 22.11.2007. Merenrantaniitty osoitetaan
suojelumerkinnällä myös uudelleen laadittavassa ranta-asemakaavassa.

Ranta-asemakaavaehdotuksen keskeinen sisältö ja muutokset vuonna 2012
hyväksyttyyn ranta-asemakaavaan nähden

Ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus on 1400 k-m2. Siinä on osoitettu
aluevarauksia matkailupalvelujen korttelialueille (RM), lähivirkistysalueelle (VL),
luonnonsuojelualueille (S-1 ja SL) sekä venevalkama-alueelle (LV).

RM-korttelialueen länsiosaan on sijoitettu alueen päärakennus sekä sen
läheisyyteen yksi isompi majoitusrakennus, joka tarvittaessa myös toimii
kokoustilana. Näiden itä- ja pohjoispuolella on kaksi majoitusrakennusta.

Kunnanvaltuuston 18.6.2012 (§ 66) hyväksymässä ja sittemmin kumoutuneessa
ranta-asemakaavassa oli osoitettu yksi matkailu-palvelujen rakennuskortteli
(RM), jossa oli 5 erillistä lomarakennusta saunoineen. Nyt laadittavana olevaan
ranta-asemakaavaan sijoittuu yksi matkailupalvelujen rakennuskortteli (RM)
siten, että saaren koko itäosa sekä luonnonsuojelulain nojalla rajattu rantaniitty
sen eteläosassa säilytetään rakentamattomina luontoalueina. Rantaniityn ja
korttelialueen väliin on osoitettu suoja-alueeksi lähivirkistysaluetta ja kaksi
rantasaunan rakennusalaa ja yksi päärakennuksen rakennusala on poistettu.
Rakennusalat on nyt sijoitettu siinä määrin kauas suojeltavasta alueesta, ettei
korttelialueen käyttö vaaranna suojelualueen luontoarvojen säilymistä. Myös
pääsaaren pohjoispuolella sijaitsevat Vedgrundet nimiset saaret osoitetaan
kaavassa luonnonsuojelualueeksi.

Lisäksi saaren keskiosan matalan notkoalueen luontoarvojen säilymistä
rantaniittyalueen ulkopuolella on varmistettu kaavaan otetulla luomääräyksellä (luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä alue).

Muuta
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Alueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 2005. Vuonna 2008 on
laadittu liitesuunnitelmat alueen rakennuskannasta ja vuonna 2011
liikenneyhteysselvitys liikenteellisistä vaihtoehdoista. Lisäksi vuonna
2016 on laadittu selvitys alueen rakennetun ympäristön kehityksestä ja
rakennuskannasta.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty MRL 77 §:n perusteella
Uudenmaan ELY-keskuksessa 3.3.2017. MRL 77 § on kumottu 1.5.2017.

Kaavahanke kuuluu kaavoitusohjausmaksun maksuluokkaan III.

Ranta-asemakaavan laatijana toimii DI Henrik Wickström Oy Wixplan Ab:stä.

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, puh. 040 538 9587,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Asiakirjat:
- Edesholmenin ranta-asemakaavan selostus, sisältäen kaavaehdotuksen
pienennöksen, piir. nro. 3307

Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.
se asettaa ehdotuksen Edesholmenin ranta-asemakaavaksi, piir. nro 3307
asiakirjoineen, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville
vähintään 30 vrk:n ajaksi.
2.

59 (167)

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
12.06.2017

1/2017

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Uudenmaan liitto
- Museovirasto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Espoon seudun ympäristöterveys -valvontayksikkö
- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Logistiikkarykmentin esikunta
- Kirkkonummen kunta, rakennusvalvonta
- Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojelu
- Kirkkonummen kunta, tontti- ja paikkatietopalvelut
- Kirkkonummen kunta, nimistötoimikunta
- Kirkkonummen kunta, kehitysjohtaja
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
- Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.
- Fortum Power and Heat Oy
- Caruna Espoo Oy
- Bergstad enskilda väglag
- Friggesby - Värströms väglag
- Kirkkonummi-Siuntion kalastusalue

Käsittely
Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen esitteli kaavahankkeen lautakunnalle.
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Kokouksessa jaettiin pöydälle tila Edisholm Rn:o 1:45:n maanomistajan
mielipide OAS:sta, joka on saapunut kuntaan (28.5.17), esityslistan
lähettämisen jälkeen.

Päätös
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan
sillä teknisellä korjauksella, että Museovirastolta ei pyydetä lausuntoa.
Tiedoksi
jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle
Muutoksenhakuohje
muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
Liitteet:
- Edesholmenin ranta-asemakaavan selostus, sisältäen kaavaehdotuksen
pienennöksen, piir. nro. 3307

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että

1.
se asettaa ehdotuksen Edesholmenin ranta-asemakaavaksi, piir. nro 3307
asiakirjoineen, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville
vähintään 30 vrk:n ajaksi.
2.
se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
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- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Uudenmaan liitto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Espoon seudun ympäristöterveys -valvontayksikkö
- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Logistiikkarykmentin esikunta
- Kirkkonummen kunta, rakennusvalvonta
- Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojelu
- Kirkkonummen kunta, tontti- ja paikkatietopalvelut
- Kirkkonummen kunta, nimistötoimikunta
- Kirkkonummen kunta, kehitysjohtaja
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
- Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.
- Fortum Power and Heat Oy
- Caruna Espoo Oy
- Bergstad enskilda väglag
- Friggesby - Värströms väglag
- Kirkkonummi-Siuntion kalastusalue

Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 14
Sarvvikinportin asemakaava, hanke 34500, asemakaavaehdotuksen asettaminen
nähtäville MRL § 65 ja MRA § 27 mukaisesti
KIRDno-2017-47
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Mäkinen
seppo.makinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Sarvvikinportti, asemakaavaehdotuksen selostus
2 Sarvviksporten, beskrivning till detaljplaneförslag
3 Sarvvikinportti, asemakaavaehdotuksen selostuksen liitteet
4 Sarvvikinportti, vastineet luonnosvaihe
5 Sarvviksporten, detaljplan och ändrings av detaljplan, sammanfatning av de
utlåtanden och synpunkter
6 Sarvvikinportti, lähiympäristö- ja rakentamistapaohje
7 Sarvviksporten, Framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och
MBF § 27.doc
Sarvvikinportin asemakaava (hanke 34500), asemakaavaehdotuksen
asettaminen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

764/10.02.03/2013

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 35

Kaavan vireilletulo ja alustava aikataulu
Sarvvikinportin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin
yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 16.6.2016 (§ 50) ja asemakaava tuli vireille
1.7.2016.

Tarkempi selvitys kaavaprosessin eri vaiheista on kuvattu kaavaselostuksen
kohdassa 1.2.Kaavaprosessin vaiheet.

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.9. - 21.10.2016. Siitä saatiin 23 lausuntoa
ja 3 mielipidettä, joista yhden allekirjoittajina oli yhteensä 11 henkilöä.
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Suunnittelualue, voimassa olevat kaavat ja vireillä olevat asemakaavat
Asemakaavoitettava alue sekä alue, jolla Sarvvikin asemakaavaa muutetaan,
sijaitsee Länsiväylän eteläpuolella Finnträsk-järven itäosan pohjoisrannalla
sekä siitä itään noin kilometrin verran. Alueen välittömässä läheisyydessä
sijaitsee myös Sarfvikin golfkenttä.

Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on yhteensä noin 75 hehtaaria. Tästä on
maa-alueen osuus noin 52 hehtaaria ja vesialueen noin 23 hehtaaria.

Alueelle sijoittuu yksi asuinkäytössä oleva kiinteistö Finnträsk-järven
pohjoisrannalla ja toinen aivan Länsiväylän varressa alueen länsiosassa.
Kyseisiä kiinteistöjä ja Finnträskin rannassa sijaitsevalle uimapaikalle johtavaa
tieyhteyttä lukuun ottamatta alueen länsiosa on rakentamaton. Sarvvikin
asemakaava-alueella kunnallistekniikka ja kadunrakentaminen valmistuivat
vuonna 2015. Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä omistuksessa lukuun
ottamatta toteutettuja katualueita.

Asemakaavoituksen tilanne
Suunnittelualueen länsiosassa ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Itäosassa
voimassaoleva Sarvvikin asemakaava on hyväksytty vuonna 2005. Alueen
länsipuolella on vireillä Inkilänportin asemakaava. Kaavaehdotus on hyväksytty
yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 22.10.2015 (§ 66).

Kirkkonummen yleiskaava 2020
Länsiväylän eteläpuoliselle alueelle on osoitettu retkeily- ja ulkoilualue (VR),
yksityisten palveluiden, hallinnon, teollisuuden ja muun yritystoiminnan
alue (PT) sekä pientalovaltaisia alueita (AP). Lisäksi suunnittelualueeseen
kuuluu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja vesialuetta (W). Lisäksi
suunnittelualueen pohjoispuolelle on osoitettu eritasoliittymä (Sarvvikinportti)
ja Länsiväylä on rakennettu moottoritieksi.

Suunnittelun aikana laadittujen selvitysten perusteella on suunnittelualueen
läntisimmän osan osoittaminen yleiskaavan 2020 virkistyskäyttöön
ilman melulta suojaamista osoittautunut erittäin haastavaksi Länsiväylän
liikennemelun vuoksi.
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Uudenmaan maakuntakaavat
Lainvoimaisessa maakuntakaavassa on alueelle osoitettu taajamatoimintojen
alue sekä virkistysalue. Lisäksi sitä ympäröivät idässä ja pohjoisessa
taajamatoiminnoille osoitetut alueet. Alueen kautta on osoitettu myös
Länsiväylän suuntaisesti jätevesitunneli ja sen länsipuolelta kulkee
viheryhteystarve. Uudenmaan 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavoissa alueelle ei
ole osoitettu merkintöjä.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava
Vireillä olevan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus oli julkisesti
nähtävillä loppuvuonna 2016. Maakuntakaavaehdotukseen ei sisältynyt
Finnträsk-järven pohjoispuoliselle alueelle virkistysaluemerkintää, kuten ei
kaavaluonnoksessakaan. Kaavaehdotukseen oli lisätty Finnträsk-järven itäosan
pohjoisrannalle taajamatoimintojen aluetta, joka yhdistyy lainvoimaisen
maakuntakaavan taajamatoimintojen alueeseen idässä ja pohjoisessa. Neljäs
vaihemaakuntakaava on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa vuonna
2017.

Muut aluetta koskevat suunnitelmat

Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040
Suunnittelualue sijoittuu kehityskuvassa Kirkkonummen pääkasvuvyöhykkeelle
(rantaradan ja Länsiväylän vyöhyke), joka tukeutuu rantarataan ja
tulevaisuudessa myös Länsimetroon.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (MASU)
MASU -työssä suunnittelualue on osoitettu sekä seudun ensisijaisesti
kehitettäväksi vyöhykkeeksi 2016-2050, että kuntien muut kehittämisalueet
2016-2050 -vyöhykkeeksi. Lisäksi MASU:ssa on esitetty Länsimetron
jatkaminen Kirkkonummen puolelle ja sen vaikutusaluetta, joka sijoittuu
suunnittelualueelle.

Asemakaavoituksen tavoitteita

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
12.06.2017

1/2017

66 (167)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda Finnträsk-järven itäosan
rantamaisemaan ja -maastoon viihtyisä asuinalue virkistysalueineen
ja uimarantoineen sekä tutkia asumisen sijoittamista Länsiväylän ja
Sundsbergintien eritasoliittymän lähialueelle. Tällöin voitaisiin liikennemelun
leviämiseen vaikuttaa rakenteellisin toimenpitein ja tehostaa liittymäalueen
maankäyttöä maankäytön kehityskuvan ja MASU:n osoittamien periaatteiden
mukaisesti. Jotta tavoitteet saadaan toteutettua, joudutaan poikkeamaan
yleiskaavassa ko. alueelle osoitetusta maankäytöstä (VR ja AP -aluevaraukset).

Sarvvikin asemakaavan osittaisen muutoksen taustalla on maanomistajan
tarve muuttaa Sarvvikin asemakaavan läntisimmän osan korttelit
pientaloasumisesta kerrostaloasumiselle. Lisäksi selvitysten perusteella on
tarvetta varata lisää rakennusoikeutta oppimiskeskukselle, joka toteutetaan
laajentamalla voimassa olevan asemakaavan Y-korttelia (yleisten rakennusten
kortteli).

Asemakaavalla on tarkoitus luoda myös toteuttamismahdollisuudet alueen
länsiosan läpi kulkevalle, Länsiväylän suuntaiselle, seudullisesti merkittävälle
kevytliikenneväylälle.

Palveluiden osalta alue tukeutuu tällä hetkellä Masalaan ja
kuntakeskukseen. Sarvvikinportin eritasoliittymän bussipysäkeillä,
joiden joukkoliikennepalveluihin alue tukeutuu, on Kirkkonummen paras
joukkoliikenteen palvelutaso. Asemakaavoituksen yhtenä tavoitteena on
palvelutason vieläkin tehokkaampi hyödyntäminen alueen maankäyttöä
tehostamalla.

Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen
yhteydessä kunnan esittämiä tavoitteita ja lähtökohtia sopimusalueen
(Sarvvikinportti ja Riistametsä yhdessä) asemakaavoitukselle. Näitä
ovat mm. Finnträskin uimapaikan kehittäminen kuntalaisia palvelevaksi
virkistyskohteeksi ja suunnittelualueen läpi kuntakeskuksen suuntaan johtavan
kevytliikenneyhteyden toteuttaminen. Myös Finnträskin riistasillan kohdalla
sijaitsevan viherkäytävän jatkuminen mahdollisimman eheänä tulee turvata.

Asemakaavaluonnoksesta saatu palaute ja asemakaavaehdotukseen tehdyt
keskeiset muutokset
Saaduissa lausunnoissa ja mielipiteissä korostuneita asioita olivat maankäytön
vaikutus Finnträskin vedenlaatuun ja tärkeisiin ekologisiin yhteyksiin sekä
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huoli rakentamisen volyymin vaikutuksesta Finnträskin maisemakuvaan.
Myös asemakaavaratkaisun poikkeamiseen voimassa olevasta yleiskaavasta
kiinnitettiin huomiota sekä korostettiin vaikutusten arvioinnin osalta erityisesti
vesihuollon suunnittelun ja hulevesien hallintasuunnitelmien keskeistä asemaa
alueen suunnittelussa.

Asemakaavaluonnoksesta saadun palautteen ja muiden suunnittelun aikana
esiin nousseiden asioiden perusteella kaavaehdotusta on tarkistettu mm.
seuraavasti:

- kaavan länsiosan suojaviheralue osoitettiin EV/eko alueena maakunnallisen
ekologisen väylän huomioimiseksi.
- virkistysalueiden määrittelyä on tarkennettu, osoittamalla mm. keskeisin
Finnträsk-järven rantaan rajautuva virkistysalue puistoksi.
- asemakaava-alueen länsiosaan osoitettuja kerrostalokortteleita on yhdistetty
ja niiden rajauksia tarkennettu.
- kaavan länsiosaan, uimaranta-alueen pohjoispuolelle on osoitettu liikeja toimistorakennusten korttelialue, jonne voi sijoittua mm. uimarantaa
palvelevaa toimintaa
Finnträsk-järven rannan kevyen liikenteen yhteyksiä ja puistopolkujen linjauksia
on tarkennettu.
- hulevesien hallintasuunnitelman perusteella täsmennettiin
hulevesijärjestelmän ja viivytysaltaiden merkinnät yleisillä alueilla ja hulevesien
käsittelyä koskevat määräykset.
- liityntäpysäköintialue otettiin mukaan kaavaan ja sitä laajennettiin
autopaikkojen määrän lisäämiseksi.
- rakennusten julkisivujen ja piha-alueiden meluntorjuntaan on kiinnitetty lisää
huomiota tarkistetun meluselvityksen perusteella.
- kaavamääräyksiä on tarkennettu muutenkin erityisesti saadun palautteen
perusteella.

Asemakaavaehdotuksen laadinnassa pääpaino on ollut kunnallisteknisten ja
asemakaavan toteuttamiseen tähtäävien suunnitelmien laadinnassa.

Asemakaavan sisältö
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Asemakaavassa osoitetaan kokonaisrakennusoikeutta yhteensä lähes 70 000 km2, joista 15 000 k-m2 varataan oppimiskeskukselle ja 1500 k-m2 kaupallisille
palveluille Sarvvikinportin eritasoliittymän viereen. Asumiselle osoitettavaa
kerrosalaa sisältyy asemakaavaan siis reilu 50 000 k-m2, ja siitä noin 20 000
k-m2 sijoittuu alueen suureksi osaksi rakentamattomaan länsiosaan. Rantaalueet varataan yleiseen virkistyskäyttöön.

Finnträsk-järven lähialue suunnitellaan kerrostaloalueena, jonka lisäksi
asemakaavassa varataan tilaa kaupallisille palveluille, kuten polttoaineen
jakelupisteelle, jonka yhteyteen voi sijoittua myös koko Sarvvikin aluetta
palveleva päivittäistavarakauppa.

Alueelle osoitettu uusi asumisen alue poikkeaa asemakaavan länsiosassa
voimassa olevasta yleiskaavasta, mutta toteuttaa Helsingin seudun
maankäyttösuunnitelmassa 2050 ja Kirkkonummen maankäytön
kehityskuvassa 2040 hyväksyttyjä tavoitteita.

Asemakaava-alueen länsiosassa rakentamisen korkeus on keskimäärin
neljästä viiteen kerrosta ja Finnträsk-järven tuntumaan sijoittuisi yksi
kahdeksankerroksinen rakennus. Asukasmääränä tämä tarkoittaa länsiosassa
noin 500 asukasta. Sarvvikin asemakaavan muutosalueella osoitetaan
siihen sisältyviin kortteleihin lisää rakennusoikeutta 5500 k-m2, kortteleiden
kokonaisrakennusoikeuden ollessa noin 30 000 k-m2. Rakentamisen korkeus
on keskimäärin viidestä kuuteen kerrosta ja risteysalueen tuntumaan sijoittuisi
niin ikään yksi kahdeksankerroksinen rakennus.

Korttelialueiden pysäköinti toteutetaan pääosin maantasopysäköintinä
tonteilla. Alueen korkeuseroihin sovittaminen edellyttää osin
pysäköintialueiden osalta tukimuurien ja maisemoitavien maastoleikkauksien
tekemistä, mikä on huomioitu korttelialuevarauksissa. Pysäköintimitoituksena
käytetään AK-kortteleiden osalta normia, jossa autopaikkojen
vähimmäismäärän tulee olla 1 autopaikka / 90 k-m2, kuitenkin vähintään 0,8
autopaikkaa asuntoa kohden. YO-korttelin osalta normina on 1 autopaikka /
150 k-m2. K-korttelin sekä myymälätilojen kohdalla normina käytetään 1
autopaikka 20 k-m2 kohden ja KLH-korttelin osalta 1 autopaikka 40 k-m2
kohden.

Kaava-alueen länsiosan Länsiväylän varteen rajautuva alue osoitetaan
suojaviheralueeksi (EV), sillä Länsiväylän melun vuoksi suuri osa alueesta
ei sovellu virkistykseen. Ranta-alue osoitetaan lähivirkistykseen (VL).
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Kaavaluonnos huomioi lepakoille tärkeät elinympäristöt Finnträsk-järven
pohjoisrannalla ja sen rantavyöhykkeellä (kaavamerkintä luo).

Liittyminen Riistametsän asemakaavahankkeeseen
Riistametsän asemakaavaan liittyvän kunnallistekniikan suunnittelun
aikana selvitettiin eri vaihtoehtoja kyseisen suunnittelualueen katualueiden
linjaukselle sekä erityisesti vesi- ja viemäriverkoston toteuttamistavalle.
Selvitysten perusteella ilmeni, että ainoa tällä hetkellä mahdollinen vesi- ja
viemäriverkoston liittymissuunta on Riistametsän alueelta itään, Sarvvikin
asemakaava-alueen länsireunaan. Tästä seuraa tarve linjata verkosto
Sarvvikinportin asemakaava-alueen kautta, jolloin uuden verkoston
rakentaminen on syytä suunnitella ja toteuttaa siten, että se voi samalla
palvella myös Sarvvikinportin alueelle suunniteltua maankäyttöä. Tällöin
ratkaisut toteutuvat kustannustehokkaimmin.

Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje
Sarvvikinportin lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen avulla varmennetaan
alueen tavoitellun ilmeen toteutuminen.

Muutettavan Sarvvikin asemakaavan osalta on rakentamista ohjaava
lähiympäristö- ja rakentamistapaohje laadittu ja hyväksytty Sarvvikin
asemakaavan yhteydessä ja rakentamista ohjaavat määräykset sisällytetään
asemakaavamääräyksiin.

Selvitykset
Asemakaavoitusta varten on teetetty kaksi kertaa täydennetty luontoselvitys
Länsiväylän ja Finnträsk-järven väliseltä alueelta. Siinä on kuvattu alueen
kasvillisuustyypit osa-alueittain luonnonsuojelulain ja vesilain kriteerien
mukaan sekä havainnoitu myös muut arvokkaat elinympäristöt. Myös liitooravan esiintymispaikat selvitettiin. Selvitykseen sisältyi myös laskenta
alueella tavattavasta pesimälinnustosta sekä lepakkoselvitys. Suunnittelussa
tukeudutaan myös Sarvvikin asemakaavan laadinnan aikaisiin selvityksiin.

Lisäksi kaavan valmistelun aikana on laadittu samalta alueelta arkeologinen
inventointi.
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Sopimukset
Kirkkonummen kunnanhallitus on hyväksynyt 17.4.2013 maanomistajien
ja kunnan välillä tehdyn kaavoituksen käynnistämissopimuksen.
Käynnistämissopimus on päivitetty ensimmäistä kertaa vuonna 2014
muuttuneen kaavarajauksen vuoksi ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa
13.10.2014. Muutettavan Sarvvikin asemakaavan osalta ei katsottu
tarpeelliseksi tehdä kaavoituksen käynnistämissopimusta, sillä rakennusoikeus
ei sen osalta muutu merkittävästi.

Muuta
Asemakaavoituksesta on pidetty MRL 26 §:n mukaiset aloitusvaiheen
viranomaisneuvottelut vuosina 2013 ja 2014 Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksessa. Ne katsottiin tarpeelliseksi kaavan merkittävyyden
vuoksi ja samassa yhteydessä saatiin myös viranomaistahojen näkemykset
mahdollisuudesta poiketa asemakaavalla joiltain osin yleiskaavassa ja
maakuntakaavassa osoitetusta maankäytöstä.

Länsiväylän tiennimi (ruotsiksi Västerleden) on vahvistettu kunnan
osoitejärjestelmään kunnanarkkitehdin päätöksellä 8 / 28.10.2014

Kaavoituskonsulttina toimiva arkkitehti Mikko Rusanen Arkkitehdit Anttila &
Rusanen Oy:stä on kutsuttu kokoukseen.

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, puh. 040 538 9587,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Asiakirjat:

- Sarvvikinportin asemakaavan selostus liitteineen (sis. mm. kaavakartan
pienennöksen, piir.nro 3292 ja havainnekuvan, piir. nro 3293
- kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja
mielipiteisiin
- Sarvvikinportin lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet
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Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.
se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet
Sarvvikinportin asemakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen.

2.
se asettaa Sarvvikinportin asemakaavaehdotuksen, piir. nro 3292
asiakirjoineen, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville
vähintään 30 vrk:n ajaksi

3.
se pyytää kaavehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kuntatekniikkapalvelut
- alueidenhoitopalvelut
- vesihuoltolaitos
- sivistystoimi
- kulttuuritoimi
- liikuntatoimi
- elinkeinotoimi
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- perusturva
- vammaisneuvosto
- vanhusneuvosto
- nimistötoimikunta

Muut viranomaiset
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Uudenmaan liitto
- Museovirasto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Espoon kaupunki
- Espoon seudun ympäristöterveys –valvontayksikkö
- Helsingin seudun liikenne (HSL) –kuntayhtymä
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yhdistykset ja muut yhteisöt, järjestöt ja muut toimijat
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Networks Oyj
- TeliaSonera Finland Oyj
- Dna Oy
- lähialueen asukasyhdistykset
- Kyrkslätts Hembygdsförening r.f.
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
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- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kirkkonummen yrittäjät ry.
- lähialueen yritykset
- Finnträskin alueen tiekunnat
- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
- Uudenmaan riistanhoitopiiri

4.
se edellyttää, että ennen Sarvvikinportin asemakaavan hyväksymistä
kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä
olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

Käsittely
Arkkitehti Mikko Rusanen Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:stä
esitteli hankkeen lautakunnalle.Keskustelun aikana jäsen Maija Lounamaa
ehdotti, että Sarvvikin liittymän länsipuoleisen alueen molempien
asuinkorttelien rakentamisen määrää vähennetään yleiskaavaa vastaavaksi.
Varajäsen Jukka Heikkinen, jäsen Harriet Hagelberg ja jäsen Ove Strandberg
kannattivat ehdotusta.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että tuli
äänestää pohjaehdotuksen ja jäsen Maija Lounamaan ehdotuksen välillä.
Hän ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä, joka hyväksyttiin, ne, jotka
kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen
Maija Lounamaan ehdotusta äänestävät EI. Nimenhuudolla toimitetussa
äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Kettunen, Salmela, Jäppinen, Rehn,
Seppänen, Uimonen), 4 EI-ääntä (Hagelberg, Lounamaa, Strandberg,
Heikkinen) ja 1 tyhjä (Männikkö). Äänestystulokseen viitaten, puheenjohtaja
totesi pohjaehdotuksen voittaneen.
Päätös
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.
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Tiedoksi
jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle
Muutoksenhakuohje
muutoksenhakukielto, koska asia koskee valmistelua
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsittelyn jälkeen on Uudenmaan
maakuntavaltuusto hyväksynyt Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan
24.5.2017. Tämän johdosta on kaavaselostukseen muutettu maakuntakaavoja
koskevaa kappaletta (2.3.2) maakuntavaltuuston päätöksen mukaiseksi.
Liitteet:
- Sarvvikinportin asemakaavan selostus liitteineen (sis. mm. kaavakartan
pienennöksen, piir.nro 3292 ja havainnekuvan, piir. nro 3293)
- kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja
mielipiteisiin
- Sarvvikinportin lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että :
1.
se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet
Sarvvikinportin asemakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen.

2.
se asettaa Sarvvikinportin asemakaavaehdotuksen, piir. nro 3292
asiakirjoineen, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville
vähintään 30 vrk:n ajaksi

3.
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se pyytää kaavehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kuntatekniikkapalvelut
- alueidenhoitopalvelut
- vesihuoltolaitos
- sivistystoimi
- kulttuuritoimi
- liikuntatoimi
- elinkeinotoimi
- perusturva
- vammaisneuvosto
- vanhusneuvosto
- nimistötoimikunta

Muut viranomaiset
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Uudenmaan liitto
- Museovirasto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Espoon kaupunki
- Espoon seudun ympäristöterveys –valvontayksikkö
- Helsingin seudun liikenne (HSL) –kuntayhtymä
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä
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- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yhdistykset ja muut yhteisöt, järjestöt ja muut toimijat
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Networks Oyj
- TeliaSonera Finland Oyj
- Dna Oy
- lähialueen asukasyhdistykset
- Kyrkslätts Hembygdsförening r.f.
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kirkkonummen yrittäjät ry.
- lähialueen yritykset
- Finnträskin alueen tiekunnat
- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
- Uudenmaan riistanhoitopiiri

4.
se edellyttää, että ennen Sarvvikinportin asemakaavan hyväksymistä
kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä
olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

Päätös
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Kunnanhallitus
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 15
Riistametsän asemakaava, hanke 34600, asemakaavaehdotuksen asettaminen
nähtäville MRL § 65 ja MRA § 27 mukaisesti
KIRDno-2017-48
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Mäkinen
seppo.makinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Riistametsä, asemakaavaehdotuksen selostus
2 Viltskogen, beskrivning till detaljplaneförslag
3 Riistametsä, asemakaavasehdotuksen selostuksen liitteet
4 Riistametsä, vastineet luonnosvaihe
5 Viltskogen, detaljplan, sammanfatning av de utlåtanden och synpunkter som
lämnats samt genmälen
6 Viltskogen, framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27
§.docx
Riistametsän asemakaava (hanke 34600), asemakaavaehdotuksen asettaminen
nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

783/10.02.03/2015

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 36

Kaavan vireilletulo ja alustava aikataulu
Riistametsän asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin
Länsiväylän työpaikka-alueen asemakaavan nimisenä yhdyskuntatekniikan
lautakunnassa 17.9.2015 (§ 60) ja asemakaava kuulutettiin vireille 23.10.2015.

Tarkempi selvitys kaavaprosessin eri vaiheista on kuvattu kaavaselostuksen
kohdassa 1.2.Kaavaprosessin vaiheet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan Riistametsän asemakaava
oli tarkoitus laatia suoraan asemakaavaehdotukseksi, sillä sen maankäyttö
on pääosin yleiskaavan mukaista. Suunnittelun aikana vahvistui kuitenkin
käsitys, jonka mukaan Riistametsän asemakaava kytkeytyy erityisesti
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kunnallisteknisten verkostojen toteuttamisedellytysten vuoksi niin
keskeisesti Sarvvikinportin asemakaavaan, että ne on syytä valmistella
samanaikaisesti. Tämän vuoksi myös Riistametsän asemakaavasta laadittiin
asemakaavaluonnos, joka oli nähtävillä 19.9. - 21.10.2016. Siitä saatiin 20
lausuntoa ja 2 mielipidettä.

Suunnittelualue sekä voimassa ja vireillä olevat asemakaavat
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Länsiväylän (kantatie 51) pohjoispuolella
Sundsbergintien ja Kehä III:n rajaamalla alueella. Länsiväylän eteläpuolelle
Finnträsk-järveen rajautuen sijoittuu Sarvvikinportin asemakaava-alue, jonka
suunnittelua jatketaan Riistametsän asemakaavan rinnalla. Idässä Länsiväylän
eteläpuolella sijaitsee Sarvvikin asemakaava-alue, jonne toteutetaan asumista
yhteensä n. 2000 asukkaalle. Suunnittelualueen länsipuolella on vireillä
Inkilänportin asemakaava, jossa on tavoitteena osoittaa kyseiselle alueelle
kaupallisten palvelujen keskittymä. Edellä mainittu hanke on tällä hetkellä
keskeytetty.

Asemakaavoitettavan alueen rajauksen mukainen pinta-ala on yhteensä noin
60 hehtaaria.

Suunnittelualueella ei ole asutusta eikä muutakaan rakentamista vanhaa
ampumarata-aluetta lukuun ottamatta. Alue on yksityisessä omistuksessa
lukuun ottamatta Länsiväylän ja Sundsbergintien liikennealueita.

Asemakaavoituksen tilanne
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Alueesta lounaaseen, Länsiväylän eteläpuolella on vireillä Inkilänportin
asemakaava. Kaavaehdotus on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa
22.10.2015 (§ 66). Länsiväylän eteläpuolella on vireillä Sarvvikinportin
asemakaava.

Kirkkonummen yleiskaava 2020
Länsiväylän pohjoispuoliselle alueelle on osoitettu yksityisten palveluiden,
hallinnon, teollisuuden ja muun yritystoiminnan alue (PT) sekä maa-
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ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta ja/
tai ympäristöarvoja (MU). Myös Länsiväylän yleisen tien alue sisältyy
suunnittelualueeseen ja sen itäpuolelle on osoitettu eritasoliittymä
(Sarvvikinportti). Länsiväylä on rakennettu moottoritieksi.

Uudenmaan maakuntakaavat
Lainvoimaisissa Uudenmaan maakuntakaavassa ja Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa on alue osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alueen
länsiosassa on myös seudullisesti tärkeä viheryhteystarve. Uudenmaan 1. ja 3.
vaihemaakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu merkintöjä.

Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava
Vireillä olevan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä
loppuvuonna 2016. Maakuntakaavaehdotuksessa suunnittelualueelle ei oltu
osoitettu merkintöjä, eli voimassa olevan maakuntakaavan taajamatoimintojen
aluetta koskeva merkintä jää tällöin alueella voimaan.

Muut aluetta koskevat suunnitelmat
Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040
Suunnittelualue sijoittuu kehityskuvassa Kirkkonummen pääkasvuvyöhykkeelle
(rantaradan ja Länsiväylän vyöhyke), joka tukeutuu rantarataan ja
tulevaisuudessa myös Länsimetroon.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (MASU)
MASU -työssä suunnittelualue on osoitettu kuntien muut kehittämisalueet
2016-2050 -vyöhykkeeksi.

Asemakaavoituksen tavoitteita
Suunnittelun lähtökohtana on Kirkkonummen yleiskaavan 2020 osoittama
maankäyttö (PT- ja MU- alueet), josta alueen olosuhteet tarkemmin huomioon
ottamalla syntyy asemakaavallinen ratkaisu. Tavoitteena on tutkia erilaisten
toimitilojen sekä pienteollisuustoimintojen sijoittumista alueelle. Länsiväylän
melualue ulottuu suunnittelualueelle, mutta edellä mainitussa käytössä
melusuojausten toteuttamista ei tarvittaisi.
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Tavoitteena on lisäksi toteuttaa seudullisesti merkittävä rinnakkaistie
Länsiväylän pohjoispuolelle suunnittelualueen läpi kohti Inkilänporttiin
suunniteltavaa kaupallisten toimintojen keskittymää.

Sarvvikinportin eritasoliittymän bussipysäkeillä, joiden
joukkoliikennepalveluihin alue tukeutuu, on Kirkkonummen paras
joukkoliikenteen palvelutaso. Asemakaavoituksen yhtenä tavoitteena on
palvelutason vieläkin tehokkaampi hyödyntäminen alueen maankäyttöä
kehittämällä.

Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen
yhteydessä kunnan esittämiä tavoitteita ja lähtökohtia sopimusalueen
(Sarvvikinportti ja Riistametsä yhdessä) asemakaavoitukselle.

Näitä ovat mm. Finnträskin riistasillan kohdalla sijaitsevan viherkäytävän
jatkuminen tulee turvata mahdollisimman eheänä. Kaava-alueella sijaitsevalla
ampumarata-alueella mahdollisesti tarvittava maaperän puhdistaminen on
kunnan ja EKE-Rakennus Oy:n välisen aiemman sopimuksen mukaan em.
rakennusliikkeen vastuulla.

Asemakaavaluonnoksesta saatu palaute ja asemakaavaehdotukseen tehdyt
keskeiset muutokset
Saaduissa lausunnoissa ja mielipiteissä korostuneita asioita olivat mm.
maankäytön vaikutus Finnträskin vedenlaatuun ja tärkeisiin ekologisiin
yhteyksiin. Lisäksi korostettiin vaikutusten arvioinnin osalta erityisesti
vesihuollon suunnittelun ja hulevesien hallintasuunnitelmien keskeistä asemaa
alueen suunnittelussa.

Asemakaavaehdotuksen maankäyttö on hyvin pitkälle kaavaluonnoksen
mukainen, maankäyttöön tehdyt muutokset ovat vähäisiä. Kaavamääräyksiä
on kuitenkin tarkennettu erityisesti saadun palautteen perusteella.
Asemakaavaehdotuksen laadinnassa pääpaino on ollut kunnallisteknisten
suunnitelmien laadinnassa.
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Asemakaavan sisältö
Alueelle osoitettu maankäyttö on pääosin voimassaolevan yleiskaavan
mukaista.

Kokonaisrakennusoikeutta osoitetaan yhteensä lähes 35 000 k-m2, joka
osoitetaan kokonaisuudessaan liike- ja toimistorakennuksille. Alueen suurin
sallittu kerrosluku on kaksi. Uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän 50-200.

Kaava-alueelle toteutetaan Länsiväylälle suuntainen rinnakkaiskatu, Inkiläntie,
joka liittyy suunnittelualueen itäosassa Sundsbergintiehen ja länsiosassa
Inkilänporttiin Länsiväylän yli. Rakennettavat korttelialueet sijoittuvat
suunnittelualueen itäosaan, länsiosan jäädessä toteutettavaa katuyhteyttä
lukuun ottamatta rakentamattomaksi haastavista rakentamisolosuhteista
johtuen.

Kaava-alueelta varataan riittävät viheryhteydet sitä ympäröiville maa- ja
metsätalousalueille. Länsiväylän läheisyydessä sijaitsevat viheralueet altistuvat
melulle, joten nämä alueet osoitetaan suojaviheralueiksi (EV). Suojaviheralueet
toimivat kuitenkin osana ekologista viherverkostoa.

Korttelialueiden pysäköinti toteutetaan pääosin maantasopysäköintinä
tonteilla. Alueen korkeuseroihin sovittaminen edellyttää osin
pysäköintialueiden osalta tukimuurien ja maisemoitavien maastoleikkauksien
tekemistä, mikä on huomioitu korttelialuevarauksissa.

Suunnittelualueen länsiosassa kulkevan, maakunnallisesti merkittävän
ekologisen yhteyden säilyminen turvataan (EV/eko). Suunnitelmissa
huomioidaan muutkin alueen luonto- ja maisema-arvot ja alueelta osoitetaan
riittävät viheryhteydet alueen ulkopuolelle.

Suunnittelualueella sijaitsee vanhoja läjitysalueita. Korttelialueen ja Inkiläntien
rakentaminen edellyttää vanhan läjitysalueen siirtämistä. Kaavassa on
osoitettu uusi läjitysalueen (ml) sijainti alueen koillisosaan VL-alueelle. Osa
viheralueista, jolla läjitys sallitaan, varataan hulevesien viivyttämiselle.
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Hulevedet viivytetään mahdollisimman lähelle niiden muodostumispaikkoja.
Asemakaavassa on osoitettu hulevesien johtamiseen ja viivyttämiseen
varattuja alueita sekä tonteilla, että yleisillä alueilla. Hulevesien käsittelyn
lähtökohtana on, että Finnträskin vedenlaatu ei heikkene rakennustöiden
aikana eikä rakentamisen jälkeen

Liittyminen Sarvvikinportin asemakaavahankkeeseen
Kaavaan liittyvän kunnallistekniikan suunnittelun aikana selvitettiin
eri vaihtoehtoja sekä katualueiden linjaukselle, että erityisesti vesi- ja
viemäriverkoston toteuttamistavalle. Selvitysten perusteella ilmeni, että ainoa
tällä hetkellä mahdollinen vesi- ja viemäriverkoston liittymissuunta on itään,
Sarvvikin asemakaava-alueen länsireunaan. Tästä seuraa tarve linjata verkosto
Länsiväylän eteläpuolisen Sarvvikinportin asemakaava-alueen kautta. Tällöin
uuden verkoston rakentaminen on syytä suunnitella ja toteuttaa siten, että se
voi samalla palvella myös Sarvvikinportin alueelle suunniteltua maankäyttöä ja
ratkaisut toteutuvat kustannustehokkaimmin.

Selvitykset
Asemakaavoitusta varten on teetetty luontoselvitys, jota on täydennetty
useaan kertaan. Selvitysraporteissa on kuvattu alueen kasvillisuustyypit osaalueittain luonnonsuojelulain ja vesilain kriteerien mukaan, sekä havainnoitu
myös muut arvokkaat elinympäristöt. Myös liito-oravan esiintyminen alueella
on selvitetty.

Lisäksi kaavoitushankkeiden valmistelun aikana on laadittu arkeologinen
inventointi.

Muuta
Kirkkonummen kunnanhallitus on hyväksynyt 17.4.2013 maanomistajien
ja kunnan välillä tehdyn kaavoituksen käynnistämissopimuksen.
Käynnistämissopimus on päivitetty kertaalleen muuttuneen kaavarajauksen
vuoksi ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa 13.10.2014.

Alueen maanomistaja on esitellyt tavoitteitaan suunnittelualueen
maankäytöksi konsernijaostolle sen kokouksessa 24.3.2014 (§ 15). Tässä
yhteydessä on konsernijaosto pitänyt esitettyjä tavoitteita ja hanketta
kannatettavina.
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Asemakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelut (MRL 26 §) on pidetty
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 4.6.2013 sekä
2.9.2014. Ne katsottiin tarpeelliseksi kaavan merkittävyyden vuoksi.

Länsiväylän tiennimi (ruotsiksi Västerleden) on vahvistettu kunnan
osoitejärjestelmään kunnanarkkitehdin päätöksellä 8 / 28.10.2014.

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, puh. 040 538 9587,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Asiakirjat:
- Riistametsän asemakaavan selostus liitteineen (sis. mm. kaavakartan
pienennöksen, piir.nro 3294 ja havainnekuvan, piir. nro 3295
- kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja
mielipiteisiin

Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.
se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet Riistametsän
asemakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen

2.
se asettaa Riistametsän asemakaavaehdotuksen, piir. nro 3294 asiakirjoineen,
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n
ajaksi

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
12.06.2017

1/2017

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

3.
se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta:
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kuntatekniikka/investointipalvelut
- alueidenhoitopalvelut
- vesihuoltolaitos
- sivistystoimi
- kulttuuritoimi
- liikuntatoimi
- elinkeinotoimi
- perusturva
- vammaisneuvosto
- vanhusneuvosto
- nimistötoimikunta

Muut viranomaiset:
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Uudenmaan liitto
- Museovirasto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Espoon kaupunki
- Espoon seudun ympäristöterveys –valvontayksikkö
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- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yhdistykset ja muut yhteisöt, järjestöt ja muut toimijat:
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Networks Oyj
- TeliaSonera Finland Oyj
- Dna Oy
- lähialueen asukasyhdistykset
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kirkkonummen yrittäjät ry.
- lähialueen yritykset
- Finnträskin alueen tiekunnat
- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
- Uudenmaan riistanhoitopiiri

4.
se edellyttää, että ennen Riistametsän asemakaavan hyväksymistä
kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä
olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

Käsittely
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Arkkitehti Mikko Rusanen Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:stä
esitteli kaavahankkeen lautakunnalle.
Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen jatkoi hankkeen esittelyä Rusasen
poistuttua.

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen korjauksena KTY-korttelia
koskevan kaavamääräyksen täsmentämistä seuraavasti:
YLEISMÄÄRÄYKSET
Korttelit 2254-2256
Pääkäyttötarkoituksen lisäksi tonteilla sallitaan toimintaan liittyvät
myymälätilat tai myyntitoiminnan harjoittaminen. Tontin rakennusoikeudesta
enintään 10% saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten
kuitenkin niin, että myymälätilaa saa olla yhteensä kerrosneliömetreinä
enintään 430 k-m2. Alueelle ei saa sijoittaa elintarvike- tai muuta
päivittäistavaramyymälää.
Käydyn keskustelun aikana jäsen Maija Lounamaa ehdotti, että asia
palautetaan odottamaan osayleiskaavaa.
Ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi.
Jäsen Pekka Rehn ehdotti, että korttelien 2254-2256 yleismääräyksiin
tarkennetaan, että tontin rakennusoikeudesta
enintään 11,7% saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten.

Päätös
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että

1.
se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet Riistametsän
asemakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen

2.
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se asettaa Riistametsän asemakaavaehdotuksen, piir. nro 3294 asiakirjoineen,
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n
ajaksi

3.
se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta:
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kuntatekniikka/investointipalvelut
- alueidenhoitopalvelut
- vesihuoltolaitos
- sivistystoimi
- kulttuuritoimi
- liikuntatoimi
- elinkeinotoimi
- perusturva
- vammaisneuvosto
- vanhusneuvosto
- nimistötoimikunta

Muut viranomaiset:
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Uudenmaan liitto
- Museovirasto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
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- Espoon kaupunki
- Espoon seudun ympäristöterveys –valvontayksikkö
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yhdistykset ja muut yhteisöt, järjestöt ja muut toimijat:
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Networks Oyj
- TeliaSonera Finland Oyj
- Dna Oy
- lähialueen asukasyhdistykset
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kirkkonummen yrittäjät ry.
- lähialueen yritykset
- Finnträskin alueen tiekunnat
- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
- Uudenmaan riistanhoitopiiri

4.
se edellyttää, että ennen Riistametsän asemakaavan hyväksymistä
kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä
olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.
5.
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KTY-korttelia koskeva kaavamääräys täsmennetään seuraavasti:
YLEISMÄÄRÄYKSET
Korttelit 2254-2256
Pääkäyttötarkoituksen lisäksi tonteilla sallitaan toimintaan liittyvät
myymälätilat tai myyntitoiminnan harjoittaminen. Tontin rakennusoikeudesta
enintään 11,7% saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten
kuitenkin niin, että myymälätilaa saa olla yhteensä kerrosneliömetreinä
enintään 430 k-m2. Alueelle ei saa sijoittaa elintarvike- tai muuta
päivittäistavaramyymälää.

Tiedoksi
jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle
Muutoksenhakuohje
muutoksenhakukielto, koska asia koskee valmistelua
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti kokouksessaan 11.5.2017 kaavaan
tehtävästä kaavamääräystä koskevasta muutoksesta ennen kunnanhallituksen
käsittelyä. Yhdyskuntatekniikan lautakunnan päättämä muutos on tehty
asemakaavamerkintöihin ja -määräyksiin ja sen johdosta asemakaavalle on
annettu uusi piirustusnumero, joka on 3311. Havainnekuvan numero pysyy
ennallaan.
Tämän lisäksi kaavaselostukseen on muutettu maakuntakaavoja koskevaa
kappaletta (2.3.2) Uudenmaan maakuntavaltuuston 24.5.2017 tekemän neljättä
vaihemaakuntakaavaa koskevan hyväksymispäätöksen mukaiseksi.
Liitteet:
- Riistametsän asemakaavan selostus liitteineen (sis. mm. kaavakartan
pienennöksen, piir.nro 3311 ja havainnekuvan, piir. nro 3295)
- kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja
mielipiteisiin
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että:
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1.
se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet Riistametsän
asemakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen
2.
se asettaa Riistametsän asemakaavaehdotuksen, piir. nro 3311 asiakirjoineen,
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n
ajaksi
3.
se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta:
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kuntatekniikka/investointipalvelut
- alueidenhoitopalvelut
- vesihuoltolaitos
- sivistystoimi
- kulttuuritoimi
- liikuntatoimi
- elinkeinotoimi
- perusturva
- vammaisneuvosto
- vanhusneuvosto
- nimistötoimikunta

Muut viranomaiset:
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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- Uudenmaan liitto
- Museovirasto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Espoon kaupunki
- Espoon seudun ympäristöterveys –valvontayksikkö
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yhdistykset ja muut yhteisöt, järjestöt ja muut toimijat:
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Networks Oyj
- TeliaSonera Finland Oyj
- Dna Oy
- lähialueen asukasyhdistykset
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kirkkonummen yrittäjät ry.
- lähialueen yritykset
- Finnträskin alueen tiekunnat
- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
- Uudenmaan riistanhoitopiiri
4.
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se edellyttää, että ennen Riistametsän asemakaavan hyväksymistä
kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä
olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.
Kunnanhallitus 12.6.2017 käsittely
Arkkitehti Mikko Rusanen ja kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen olivat
kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.
Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan
kaavamääräyksestä; "varten kuitenkin niin, että myymälätilaa saa olla yhteensä
kerrosneliömetreinä enintään 430 k-m2." Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella: kaavamääräyksestä
poistetaan maininta "...varten kuitenkin niin, että myymälätilaa saa olla
yhteensä kerrosneliömetreinä enintään 430 k-m2".
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§ 16
Sipulintien P-tontin vuokraaminen ja osto-optio, Hovako Oy perustettavan yhtiön
lukuun - Arrendering av och köpoption för P-tomt på Sipulivägen, Hovako Oy för det
bolags räkning som grundas
KIRDno-2017-186
Valmistelija / lisätiedot:
Otso Kärkkäinen
otso.karkkainen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Hovako Sipulintien P-tontin maanvuokrasopimus.pdf
2 Hovako Sipulintien P-tontin maanvuokrasopimus liitekartta.pdf
3 Arrendering av och köpoption för P-tomt på Sipulivägen, Hovako Oy.docx
Kartanonrannan korttelin 2150 tontti 2 on 13.8.2010 lainvoiman saaneessa
Kartanonranta Sundet III -asemakaavassa palvelurakennusten korttelialuetta
(kaavamerkintä P). Tontin rakennusoikeus on 1575 k-m2 ja pinta-ala noin 7614
m2.
Hovako Oy on tehnyt tontista vuokraustarjouksen tontin pääoma-arvolla
519.750 euroa (330 euroa per k-m2) siten, että vuosivuokra määräytyy 6 %
mukaan pääoma-arvosta. Vuosivuokraksi muodostuu tällöin 31.185 euroa.
Tonttipalvelut on tilannut tontista puolueettoman kiinteistöarvion
auktorisoidulta kiinteistöarvioijalta toukokuussa 2017. Hovako Oy:n tarjoama
hinta vastaa kiinteistöarviota arviointitarkkuuden rajoissa.
Hovako Oy on hoivatalokohteiden kiinteistökehitykseen, suunnitteluun ja
rakentamiseen erikoistunut yritys. Yhtiön liikevaihto 12/2016 päättyneellä
tilikaudella on ollut noin 4,26 miljoonaa euroa.
Tonttipalvelut on neuvotellut Hovako Oy:n kanssa tontin vuokrauksesta ja
osto-optiosta. Tontti vuokrattaisiin Hovako Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun
pitkäaikaisella määräaikaisella maanvuokrasopimuksella. Tontti luovutettisiin
käytettäväksi ikäihmisten palveluasumista ja senioriasumista varten siten
kuin käyttötarkoituksesta on asemakaavassa määrätty siten, että vähintään
75% tontin asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta on varattava
palveluasumiselle.
Vuokrasopimukseen sisältyisi osto-optio kiinteistökaupan esisopimuksen
muodossa siten, että vuokralainen saa option ostaa tontin kahden vuoden
kuluessa maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta em. pääoma-arvon
mukaisella hinnalla. Tontin ostajana voisi toimia joko Hovako Oy perustettavan
yhtiön lukuun tai Hovako Oy:n erikseen nimeämä rahasto, jolloin Hovako Oy:n
ja rahaston täytyisi voida keskinäisellä sopimuksella osoittaa, että Hovako Oy
toimii rakennushankkeen tosiasiallisena rakennuttajana.
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Alustavasti tontin rakentamisaikataulu on suunniteltu niin, että tontin
rakentaminen voitaisiin aloittaa vuoden 2017 aikana.

Valmistelija: vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen

Esityslistan liite:
•
•

maanvuokrasopimus
maanvuokrasopimuksen liitekartta

Oheismateriaali:
•

kiinteistöarvio 30.5.2017 (ei julkaistava)

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
hyväksyä liitteen mukaisen Kirkkonummen kunnan ja Hovako Oy:n välisen
maanvuokrasopimuksen, jolla kunta vuokraa Kartanonranta Sundet III asemakaavan palvelurakennusten korttelin 2150 tontin 2 vuosivuokralla 31.185
euroa.
2
että maanvuokrasopimus on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa
vuokrausta koskevan päätöksen saatua lainvoiman tai muuten päätös raukeaa.
3
myydä Hovako Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai Hovako Oy:n
erikseen nimeämälle rahastolle päätöskohdassa 1 mainitun tontin 519.750
euron kauppahintaan tavanomaisin kauppaehdoin siten, että tontin
luovutuskirja on allekirjoitettava viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa
maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta tai muuten päätös raukeaa.
4
oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittaessa maanvuokrasopimukseen
vähäisiä tarkistuksia sekä sopimaan tontin luovutuskirjan tarkemmista
ehdoista ja laatimaan allekirjoitettavan luovutuskirjan.
Päätös
Kunnanhallitus:

Kirkkonummen kunta
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Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 17
Kunnanhallituksen vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin Vaasan
hallinto-oikeuden päätöksestä, Destia Oy
KIRDno-2017-99
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Puromies
merja.puromies@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Kh vastine KHOlle Destia Oy korj.pdf
2 Bemötande till HFD i fråga om besvären över Vasa förvaltningsdomstols
beslut, Destia Oy.doc
Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 8.5.2017 diaarinumerot
1844, 1894 ja 1898/1/17
Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi päätöksellään 12.4.2016 § 85 Destia
Oy:lle ympäristöluvan kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle Vuohimäen
alueella. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka päätöksellään
23.3.2017 17/0123/1 valitukset muutoin hyläten muutti eräitä lupamääräyksiä
ja rajasi luvan mukaisen toiminta-alueen pienemmäksi. Vaasan hallintooikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on
pyytänyt Kirkkonummen kunnanhallitukselta vastinetta valituksiin. Vastine
tulee toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 22.6.2017 mennessä.
Valmistelija: ympäristösuunnittelija Merja Puromies, puh. 0400 772 194,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Esityslistan liite:
- vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin Vaasan hallinto-oikeuden
päätöksestä 17/0123/1
Oheismateriaali:
- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0123/1
- valitus Destia Oy
- valitus Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- valitus AOL ym.
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Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen vastineen
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanhallitus 12.6.2017 käsittely
Reijo Munther ilmoitti olevansa esteellinen ja oli poissa asian käsittelyn ajan.
Ympäristöpäällikkö Sari Soini oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Juha Tarvainen teki seuraavan muutosehdotuksen: Tarkastellaan
alueen kokonaisuutta ottaen huomioon Siuntion kunnan toimenpiteet
aluekokonaisuuden suhteen. Timo Haapaniemi kannatti ehdotusta. Ehdotusta
ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänetettävä. Pohjaehdotus
hyväksyttiin äänin 9-2, yksi poissa.
Äänestykset
pohja on JAA Tarvaisen muutosehdotus on EI
Jaa
Matti Kaurila
Anna-Lotta Wichmann
Pekka Sinisalo
Raija Vahasalo
Ari Harinen
Hans Hedberg
Michaela Lindholm
Pirkko Lehtinen
Rita Holopainen
Ei
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Timo Haapaniemi
Juha Tarvainen
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 18
Kunnanhallituksen vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin Vaasan
hallinto-oikeuden päätöksestä, Lemminkäinen Infra Oy
KIRDno-2017-98
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Puromies
merja.puromies@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Kh vastine KHOlle Lemminkäinen korj.pdf
2 Svar till HFD ang. besvären över Vasa förvaltn.domstols beslut,
Lemminkäinen Infra Oy.docx
Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 8.5.2017 diaarinumerot
1842, 1900 ja 1901/1/17

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi päätöksellään 12.4.2016 § 83
ympäristöluvan Lemminkäinen Infra Oy:lle kiviaineksen louhinnalle ja
murskaukselle Vuohimäen alueella. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallintooikeuteen, joka päätöksellään 23.3.2017 17/0111/1 valitukset muutoin hyläten
muutti eräitä lupamääräyksiä ja rajasi luvan mukaisen toiminta-alueen
pienemmäksi. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan
hallinto-oikeuteen, joka on pyytänyt Kirkkonummen kunnanhallitukselta
vastinetta valituksiin. Vastine tulee toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen
22.6.2017 mennessä.

Valmistelija: ympäristösuunnittelija Merja Puromies, puh. 0400 772 194,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Esityslistan liite:
- vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin Vaasan hallinto-oikeuden
päätöksestä 17/0111/1

Oheismateriaali:
- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0111/1
- valitus Lemminkäinen Infra Oy
- valitus Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- valitus AOL ym.
Ehdotus
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Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen vastineen
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanhallitus 12.6.2017 käsittely
Reijo Munther ilmoitti olevansa esteellinen ja oli poissa kokouksesta asian
käsittelyn ajan.
Ympäristöpäällikkö Sari Soini oli kokouksessa käsittelyn ajan.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 19
Kunnanhallituksen vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin Vaasan
hallinto-oikeuden päätöksestä, Oy Göran Hagelberg Ab
KIRDno-2017-100
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Puromies
merja.puromies@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Kh vastine KHOlle Oy Göran Hagelberg Ab korj.pdf
2 Svar till HFD i fråga om besvären över Vasa förvaltn.domstols beslut, Oy G.
Hagelberg Ab.docx
Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 8.5.2017 diaarinumerot
1845, 1902 ja 1907/1/17

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi päätöksellään 12.4.2016 § 87
Oy Göran Hagelberg Ab:lle ympäristöluvan kiviaineksen louhinnalle ja
murskaukselle Vuohimäen alueella. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallintooikeuteen, joka valitukset muutoin hyläten muutti päätöksellään 23.3.2017
17/0124/1 eräitä lupamääräyksiä ja rajasi luvan mukaisen toiminta-alueen
pienemmäksi. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan
hallinto-oikeuteen, joka on pyytänyt Kirkkonummen kunnanhallitukselta
vastinetta valituksiin. Vastine tulee toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen
22.6.2017 mennessä.

Valmistelija: ympäristösuunnittelija Merja Puromies, puh. 0400 772 194,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Esityslistan liite:
- vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin Vaasan hallinto-oikeuden
päätöksestä 17/0124/1
Oheismateriaali:
- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0124/1
- valitus Oy Göran Hagelberg Ab
- valitus Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- valitus AOL ym.

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

1/2017

Kunnanhallitus
Tämä asiakirja on sähköisesti
hyväksytty Kirkkonummi 12.06.2017
asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1
antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen vastineen
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanhallitus 12.6.2017 käsittely
Reijo Munther ilmoitti olevansa esteellinen ja oli poissa kokouksesta asian
käsittelyn ajan.
Ympäristöpäällikkö Sari Soini oli kokouksessa läsnä käsittelyn ajan.

Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 20
Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousaikataulu 2017-2019 (kv) Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell 2017-2019 (fge)
KIRDno-2017-142
Valmistelija / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Kokouskalenteri 2017-2019.docx
2 Kunnanvaltuuston kokoukset 2017-2019.pdf
3 Kst och fge, sammanträdestidtabell 2017-2019 (fge).doc
Hallintosäännön 162 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä edellisellä valtuustokaudella
toimineiden konsernijaoston ja kunnanvaltuuston valmistelutoimikunnan
kokousaikataulusta oli sovittu valtuustokauden vaihtumiseen saakka. Kukin
toimielin päätti omista kokousaikatauluistaan siten, että aikataulut oli
toimielinten kesken sovitettu yhteen.
Valtuustokauden vaihtumisen vuoksi kokousaikataulu on rakennettava
uudelleen. Valmistelun lähtökohtana on kokousaikataulujen
yhteensovittaminen siten, että toimielinten kokoukset ajoittuvat toisiinsa
nähden loogisesti ja asioiden käsittelyprosessi on sujuva.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun omien kokoustensa osalta
2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättäisi omista
kokousaikatauluistaan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti
3 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

Kunnanhallitus 12.6.2017 käsittely
Timo Haapaniemi ehdotti, että kunnanhallitus päättää seuraavista
kokousajoistaan: 26.6.2017; 14.8.2017; 21.8.2017 ja 28.8.2017.
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Kunnanvaltuustolle esitetään, että se hyväksyisi kunnanvaltuuston
kokousaikataulun ehdotuksen mukaisena. Haapaniemen ehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.
Päätös
Kunnnahallitus:
Kunnanhallitus päätti
1 hyväksyä seuraavat tulevat kokousaikataulunsa: 26.6.2017; 14.8.2017;
21.8.2017 ja 28.8.2017
2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättäisi omista
kokousaikatauluistaan liittenä olevan ehdotuksen mukaisesti
3 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.
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§ 21
Kunnan hallinnassa olevien rahastojen ja testamenttivarojen käyttö vuonna 2017 Användning av fonder och testamentsmedel som förvaltas av kommunen år 2017
KIRDno-2017-184
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Testamentit, selvitys.pdf
2 Användning av fonder och testamentsmedel som förvaltas av kommunen år
2017.docx
Kunnanhallitus 10.04.2017 § 137
Pääomat per 31.12.2016
Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahasto
2 994 411,72 euroa
Kirkkonummen kunnan juhlavuoden rahasto
euroa
Maja ja Alfons Strömstenin rahasto
euroa
Loja Saarisen lahjoitus Bobäckin kansakoululle
euroa

36 310,24
48 227,11
10 556,76

Brita Blombergin testamentti
euroa

257 894,43

Hanna Salinin testamentti
euroa

31 113,53

Elis Eklundin testamentti
euroa

56 818,09

Vuonna 2017 jaettavissa olevat varat
Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahasto, 0 euroa
• opintoavustukset 0 euroa (4 § 3 mom, 70 %)
• taiteilija-apurahat 0 euroa (4 § 4 mom, 30 %)
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Kirkkonummen kunnan juhlavuoden rahasto, 0 euroa

Valmistelija: talousjohtaja Juha Hörkkö, puh. 050-577 4977
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Esityslistan liite:
- Selvitys kunnan rahastojen ja testamenttivarojen käytöstä vuonna 2016
Ehdotus
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 todeta, ettei rahastoista voida vuonna 2017 jakaa avustuksiin.
2 merkitä selvityksen muilta osin tiedokseen.
Käsittely
Michaela Lindholm ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun siten,
että tutkitaan, millä toimenpiteillä rahastojen pääoman tuottavuus voitaisiin
turvata.
Timo Haapaniemi kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että tutkitaan,
millä toimenpiteillä rahastojen pääoman tuottavuus voitaisiin turvata.
Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto

Kunnanhallitus 15.05.2017 § 172

Pääomat per 31.12.2016
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Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahasto
2 994 411,72 euroa
Kirkkonummen kunnan juhlavuoden rahasto
36 310,24 euroa
Maja ja Alfons Strömstenin rahasto
48 227,11 euroa
Loja Saarisen lahjoitus Bobäckin kansakoululle
10 556,76 euroa
Brita Blombergin testamentti
257 894,43 euroa
Hanna Salinin testamentti
31 113,53 euroa
Elis Eklundin testamentti
56 818,09 euroa

Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston ja Kirkkonummen kunnan
juhlavuoden rahas-ton käytöstä päättää kunnanhallitus. Maria ja Alfons
Strömstenin rahaston, Brita Blombergin rahas-ton, Hanna Salinin testamentin
sekä Elis Eklundin testamentin käytöstä päättää perusturvalautakun-ta. Loja
Saarisen lahjoituksesta Bobäckin kansakoululle käytöstä päättää Bobäckin
koulu.

Vuonna 2017 jaettavissa olevat kunnanhallituksen päätettävissä olevat varat

Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahasto, 0 euroa
• opintoavustukset 0 euroa (4 § 3 mom, 70 %)
• taiteilija-apurahat 0 euroa (4 § 4 mom, 30 %)
Kirkkonummen kunnan juhlavuoden rahasto, 0 euroa

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.4.2017 § 137 palauttaa asian uuteen
valmisteluun siten, että tutkitaan, millä toimenpiteillä rahastojen pääoman
tuottavuus voitaisiin turvata.
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Rahastot ovat olleet kunnan hallinnassa, mikä on mahdollistanut niiden käytön
kunnan käyttötalou-den rahoittamiseen. Rahastojen pääoman turvaamiseksi
ja riskien minimoimiseksi on ko. varat aiemmin sijoitettu pankkitileille.
Kunta on maksanut rahastoille pankkitileiltä saamaansa korkoa vas-taavan
summan. Nykyisen alhaisen korkotason vuoksi rahastot eivät ole viime vuosina
tuottaneet juurikaan korkoa.

Vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja rahastoille voisivat olla erilaiset korkorahastot,
yhdistelmärahastot (rahastossa sekä osakkeita että korkoa) tai täysin
osakkeista koostuvat rahastot. Korkorahastojen tuotto-odotus on alhaisin,
mutta samalla myös riskin taso on alhainen. Täysin osakkeista koostuvis-sa
rahastoissa tuotto-odotus on vastaavasti korkein, mutta samalla riski rahaston
arvonalenemiseen on suurempi kuin korko- tai yhdistelmärahastoissa.
Sijoittaminen rahastoihin on joustavaa, koska ne voidaan lunastaa suhteellisen
nopeasti.

Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston tuotosta on säädetty
rahaston sääntöjen 3§2m: ” Rahaston pääoma on Kirkkonummen
kunnanhallituksen käytössä. Käytössään olevasta pää-omasta kunnanhallitus
maksaa rahastolle korkoa. Vuotuinen korko on Suomen Pankin vahvistama
peruskorko lisättynä puolella prosenttiyksiköllä.” Myös Maja ja Alfons
Strömstenin rahaston osalta sijoittaminen muualle kuin pankkitilille vaatii
sääntöjen muuttamista.

On huomioitava, että testamenttivarojen sijoittaminen rahastoihin merkitsee,
että kunnan käyttöta-lous pitää testamenttivarojen määrää vastaavalta
osuudelta rahoittaa uudelleen.

Valmistelija: talousjohtaja Juha Hörkkö, puh. 050-577 4977
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Esityslistan liitteet:
- Selvitys kunnan rahastojen ja testamenttivarojen käytöstä vuonna 2016
- Kirkkonummen kunnan testamentit, kunnan lakimiehen laatima yhteenveto

Ehdotus
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Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 todeta, ettei rahastoista voida vuonna 2017 jakaa avustuksiin
2 valtuuttaa talousjohtajan sijoittamaan kunnan hallinnassa olevien Brita
Blombergin, Hanna Salinin ja Elis Eklundin testamenttien, Kirkkonummen
kunnan juhlavuoden rahaston sekä Loja Saarisen lah-joituksen varat kokonaan
tai osittain parhaaksi katsomallaan tavalla
3 että valtuustolle valmistellaan Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin
sekä Maja ja Alfons Strömstenin rahastojen sääntöjen muutokset siten, että ko.
rahastojen varat voidaan sijoittaa myös muutoin kuin pankkitilille
4 merkitä selvityksen muilta osin tiedokseen.

Käsittely
Michaela Lindholm ehdotti, että avustukset pidetään samalla tasolla kuin
edellisenä vuonna. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Outi Saloranta-Eriksson ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Pirkko Lehtinen
kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus:
kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 todeta, ettei rahastoista voida vuonna 2017 jakaa avustuksiin
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2 valtuuttaa talousjohtajan sijoittamaan kunnan hallinnassa olevien Brita
Blombergin, Hanna Salinin ja Elis Eklundin testamenttien, Kirkkonummen
kunnan juhlavuoden rahaston sekä Loja Saarisen lah-joituksen varat kokonaan
tai osittain parhaaksi katsomallaan tavalla
3 että valtuustolle valmistellaan Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin
sekä Maja ja Alfons Strömstenin rahastojen sääntöjen muutokset siten, että ko.
rahastojen varat voidaan sijoittaa myös muutoin kuin pankkitilille
4 merkitä selvityksen muilta osin tiedokseen.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 22
Kunnanjohtajan otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 17.5.2017
§ 23: Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilija-apurahat 2017
KIRDno-2017-187
Valmistelija / lisätiedot:
Maaret Eloranta
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 von Wahlbergin taitelija-apurahan myöntämisperusteet.pdf
2 Utnyttjande av rätten att ta ett ärende till behandling - bildn.nämnden
17.5.2017 § 23.docx
Sivistyslautakunta 17.5.2017 § 23:
Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilija-apurahat
on tarkoitettu vakinaisesti Kirkkonummella asuville ammattitaiteilijoille
ja ammattitaidon saavuttaneille taiteellista työtä tekeville henkilöille,
lahjakkaille taiteen harrastajille tai taidetta opiskeleville kirkkonummelaisille.
Sivistyslautakunta päättää apurahojen jakamisesta Valtioneuvos C.F. ja Maria
von Wahlbergin rahaston sääntöjen (Kv 23.6.2004 § 78) ja kunnanhallituksen
hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti (Kh 20.9.2004 § 455 liite
2/20.9.2004).
Taitelija-apurahojen tarkoitus on parantaa kirkkonummelaisten taiteilijoiden
taiteelliseen työskentelyn edellytyksiä ja kehittää paikallista kulttuuritoimintaa.
Apurahat on julistettu haettavaksi myöntämisperusteiden mukaisesti
kuulutuksella 3.-28.2.2017 sekä lehti-ilmoituksilla (Västra Nyland,
Kirkkonummen Sanomat).
Käytettävissä oleva määräraha 2017
Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston pääomaan siirretään
Eerikinkartanon hoidon positiivinen toimintakate.
Kirkkonummen kunnanhallitus käsiteli asiaa kokouksessaan 10.04.2017 § 137,
"Kunnan hallinnassa olevien rahastojen ja testamenttivarojen käyttö vuonna
2017"(407/02.05.05/2015). Päätösehdotuksessa todettiin, ettei rahastoista
voida vuonna 2017 jakaa avustuksiin. Kunnanhallitus päätti palauttaa asian
uuteen valmisteluun siten, että tutkitaan, millä toimenpiteillä rahastojen
pääoman tuottavuus voitaisiin turvata.
Hakemusten käsittely
Määräaikaan mennessä saapui 6 taiteilija-apurahahakemusta, joiden summa
on 32 000 €.
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Kunnanhallituksen asioiden valmisteluun liittyen talousjohtaja Juha Hörkkö on
ilmoittanut, että C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta ei vuonna 2017 voida
jakaa taiteilija-apurahoja.
Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on läsnä kokouksessa valmistelijana
asian käsittelyn ajan.
Valmistelija: Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta, puh. 0400-012872
Ehdotus
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää
- merkitä tiedoksi asian "Kunnan hallinnassa olevien rahastojen ja
testamenttivarojen käyttö vuonna 2017" käsittelyn tilanteen
- ilmoittaa taitelija-apurahojen hakijoille, että C.F. ja Maria von Wahlbergin
rahastosta ei vuonna 2017 voida jakaa taiteilija-apurahoja.
Asian käsittely
Esittelijä totesi, että kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 15.5.2017 § 172 ja
pannut asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta oli kokouksessa läsnä tämän asian
käsittelyn ajan.

Kunnanhallitus 12.6.2017:
Kunnanjohtajan otto-oikeuden käyttäminen
Kunnanjohtaja on päätöksellään 23.5.2017 §5 käyttänyt otto-oikeuttaan
ja päättänyt ottaa sivistyslautakunnan päätöksen 17.5.2017 § 23
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Myöntämisperusteet
Myöntämisperusteiden mukaan voidaan myöntää työskentelyapurahoja tai
kohdeapurahoja.
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Työskentelyapurahan suuruus on enintään 7000 euroa/henkilö/vuosi.
Työskentelyapuraha voidaan myöntää koko vuodeksi tai puoleksi vuodeksi
(suuruus puolet vuosiapurahasta, 3500 €).
Työskentelyapuraha voidaan myöntää taiteelliseen työskentelyyn ja
työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen tai taideopintoihin
kotimaassa tai ulkomailla ja alan jatkokoulutukseen. Työskentelyapuraha
voidaan myöntää vakinaisesti Kirkkonummella asuvalle ammattitaiteilijalle,
ammattitaidon saavuttaneelle taiteellista työtä tekevälle henkilölle, lahjakkaalle
taiteen harrastajalle tai taidetta opiskelevalle kirkkonummelaiselle.
Kohdeapurahan suuruutta ei ole myöntämisperusteissa rajattu. Etusijalla ovat
Kirkkonummella toteutettavat hankkeet. Kohdeapurahaa voidaan myöntää
tietyn taiteeseen liittyvän työsuunnitelman toteuttamiseen, työkustannusten
korvaamiseen, esitys-, esittely- ja julkistamiskustannuksiin, taiteen piiriin
luettavaan tutkimustyöhön sekä soitin- tai laitehankintoihin ja taideopintoihin.
Kohdeapurahaa voidaan myöntää Kirkkonummella vakinaisesti asuvalle
taiteenharjoittajalle, kahdelle tai useammalle taiteenharjoittajalle yhteisesti tai
projektikohtaiselle työryhmälle, ei kuitenkaan yhdistyksille. Apuraha voidaan
myöntää myös Kirkkonummella vakinaisesti asuvalle lahjakkaalle taiteen
harrastajalle tai taidetta opiskelevalle kirkkonummelaiselle.
Vakinaisesti Kirkkonummella asuvalla tarkoitetaan henkilöä, joka ennen
hakuvuoden alkua on asunut yhtäjaksoisesti Kirkkonummella vähintään kolme
vuotta.
Hakemusten käsittely
Kuntaan on saapunut 6 taiteilija-apurahahakemusta, joiden summa on 32 000
€.
Tiivistelmä hakemuksista ja niiden
arviointi
Nimi: Eija Ahvo-Saartamo
Taiteenala: Teatteritaide
Arvo / Ammatti: Näyttelijä/ohjaaja
Hakemus, kohdeapuraha: 3000 €
Käyttötarkoitus: Veikkolan Kartanoteatterin Suomen Neidot ohjaus ja
käsikirjoitus 2017
Arviointi:
Hakija on ammattitaitoinen taiteenharjoittaja, hanke on ajankohtainen, se
toteutetaan Kirkkonummella ja se kehittää paikallista kulttuuritoimintaa
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Ehdotetaan myönnettäväksi haetun suuruinen kohdeapuraha 3000 €.

Nimi: Ilona Tiainen
Taiteenala: Teatteritaide
Arvo/Ammatti: Kulttuurituottaja/draamakasvattaja
Hakemus: Kohdeapuraha 4000 €
Käyttötarkoitus: Lasten ja nuorten näytelmäkirjan työstäminen valmiiksi.
Kirjaan sisältyvän kiusaamisnäytelmän ohjaus kirkkonummelaisten nuorten
kanssa.
Arviointi:
Hakija on ammattitaitoinen taiteenharjoittaja, hanke on ajankohtainen, se
toteutetaan Kirkkonummella ja se kehittää paikallista kulttuuritoimintaa.
Ehdotetaan myönnettäväksi haetun suuruinen kohdeapuraha 4000 €.

Nimi: Tom Hindsberg
Taiteenala: Valokuvataide
Arvo/Ammatti: Eläkeläinen
Hakemus: Kohdeapuraha 4000 €
Käyttötarkoitus: Kirkkonummen luontoa kuvaavan valokuvanäyttelyn
tekeminen
Arviointi:
Hakija ei ole taiteenharjoittaja, mutta apuraha voidaan myöntää myös
Kirkkonummella vakinaisesti asuvalle lahjakkaalle taiteen harrastajalle.
Hanke toteutetaan Kirkkonummella.
Ehdotetaan myönnettäväksi puolet haetusta kohdeapurahasta, 2000 €.

Nimi: Matias Lehto
Taiteenala: Piirustus-/maalaustaide

115
(167)

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

1/2017

Kunnanhallitus
Tämä asiakirja on sähköisesti
hyväksytty Kirkkonummi 12.06.2017
asianhallintajärjestelmässä

116
(167)

Arvo/Ammatti: Taidemaalari
Hakemus: Työskentelyapuraha 7000 €
Käyttötarkoitus: Taiteellinen työskentely
Arviointi:
Hakemus saapunut myöhästyneenä 1.3.2017.
Lisätieto: Muuttanut Kirkkonummelle 1.4.2017, ei hakukelpoinen, ei ole ennen
hakuvuoden alkua on asunut yhtäjaksoisesti Kirkkonummella vähintään
kolmea vuotta.
Ehdotetaan, että myöhästynyttä hakemusta ei oteta huomioon

Nimi: Vilma Merta-Martinkauppi
Taiteenala: Musiikkitaide
Arvo/Ammatti: Lastenhoitaja
Hakemus: Työskentelyapuraha 7000 € ja työskentelyapuraha 3500 €
Käyttötarkoitus: Työtilan vuokra ja sähkö pitkäsoiton tekoon. Kirjoitus- ja
sävellystyön rahoitus.
Arviointi: Hakemus saapunut myöhästyneenä 1.3.2017.
Ehdotetaan, että myöhästynyttä hakemusta ei oteta huomioon

Nimi: Jere Valkonen
Taiteenala: Rytmimusiikki
Arvo/Ammatti: Media-assistentti/ musiikin yo
Hakemus: Työskentelyapuraha 3500 €
Käyttötarkoitus: Kokopitkän äänitteen esituotanto, äänitys ja miksaus
Arviointi: Asunut Kirkkonummella 5.2.2014 alkaen.
Ei ole hakukelpoinen, ei ole ennen hakuvuoden alkua asunut yhtäjaksoisesti
Kirkkonummella vähintään kolmea vuotta.
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Valmistelija: kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta, puh. (040)0128 72,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Oheismateriaali: Valtionneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilijaapurahan myöntämisperusteet

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Päätös

että seuraavia, myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon
taiteilija-apurahoja jaettaessa:
Matias Lehto, työskentelyapuraha 7000 €,
Vilma Merta-Martinkauppi, työskentelyapuraha 7000 € ja
työskentelyapuraha 3500 €
todeta, että hakija Jere Valkonen, ei ole hakukelpoinen, koska
hän ei ole ennen hakuvuoden alkua on asunut yhtäjaksoisesti
Kirkkonummella vähintään kolmea vuotta.
osoittaa määrärahan 9000 € seuraavien taitelija-apurahojen
myöntämiseen
Eija Ahvo-Saartamo, kohdeapuraha 3000 €, Veikkolan
Kartanoteatterin Suomen Neidot ohjaus ja käsikirjoitus 2017
Ilona Tiainen, kohdeapuraha 4000 €, Lasten ja nuorten
näytelmäkirjan työstäminen valmiiksi. Kirjaan sisältyvän
kiusaamisnäytelmän ohjaus kirkkonummelaisten nuorten kanssa
Tom Hindsberg, Valokuvataide, kohdeapuraha 2000 €,
Kirkkonummen luontoa kuvaavan valokuvanäyttelyn tekeminen
että apurahan saajien tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan
käytöstä apurahan myöntäneelle taholle vuoden kuluessa apurahan
tai sen viimeisen erän nostamisesta.Selvityksessä esitetään, miten
apurahan käyttötarkoitus on toteutunut ja miten apurahalla
tuetusta toiminnasta aiheutuneet kulut ovat jakautuneet. Kulut
selvitetään luettelemalla tapauskohtaisesti menoerät kuten
matka- materiaali- ja työhuonekulut, elinkustannukset, vuokrat,
lukukausimaksut, jne.
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Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
apurahan hakijoille, kulttuuritoimenjohtajalle
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§ 23
Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan valinta (kv) - Val av
ordförande samt I och II vice ordförande i kommunfullmäktige (fge)
KIRDno-2017-142
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ordförande samt I och II vice ordförande i kommunfullmäktige
(fge).doc
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan valtuustossa
on puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja.
Puheenjohtajisto valitaan kahden (2) vuoden toimikaudeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1.1 valita kunnanvaltuustolle puheenjohtajan
1.2 valita kunnanvaltuustolle I varapuheenjohtajan
1.3 valita kunnanvaltuustolle II varapuheenjohtajan
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 24
Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av
ledamöter och ersättare i revisionsnämnden för perioden 2017-2019 (fge)
KIRDno-2017-148
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ledamöter och ersättare i revisionsnämnden 2017-2019 (fge).docx
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 121 §:ssä.
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen
sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Kuntalain 75 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole
- kunnanhallituksen jäsen
- pormestari ja apulaispormestari
- henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28
§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
- henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa
- henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen
Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään, että
tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla
toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan,
mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17
toimielinrakennetta tarkentaessaan, että tarkastuslautakunnan jäsenistöön
pyritään varaamaan jokaiselle vaaleilla valitulle ryhmälle yksi paikka.
Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet voivat olla joko varsinaisia valtuutettuja tai
muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja.
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) määrää julkisen
hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
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vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
tarkastuslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019
2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee jäsenten
keskuudesta tarkastuslautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
kaksivuotiskaudelle 2017-2019
3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 25
Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2017-2019 (fge)
KIRDno-2017-151
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2017–2019 (fge).doc
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanvaltuusto on 20.6.2016 kunnan toimielinrakenteesta päättäessään
päättänyt, että kunnanhallituksessa on 13 jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla
toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan,
mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 §
17 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että kunnanhallituksen jäsenten ja
varajäsenten on oltava varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä.
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
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1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö,
joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa
edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
1.1 valitsee kunnanhallitukseen 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta kunnanhallitukselle
puheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.3 valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta kunnanhallitukselle I
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.4 valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta kunnanhallitukselle II
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019
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Päätös
kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 26
Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av
ledamöter och ersättare i personalsektionen för perioden 2017–2019 (fge)
KIRDno-2017-150
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ledamöter och ersättare i personalsektionen 2017–2019 (fge).docx
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa
- kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
- johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten
- jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 47 §:ssä määrätään, että
kunnanhallituksessa on henkilöstöjaosto. Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016
kunnan toimielinrakenteesta päättäessään, että henkilöstöjaostossa on viisi (5)
jäsentä. Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17, että henkilöstöjaoston jäsenet
ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita
valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Henkilöstöjaoston puheenjohtajan on
oltava varsinainen valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen
varajäsen. Henkilöstöjaoston varapuheenjohtajan on oltava varsinainen
valtuutettu tai varavaltuutettu. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille
valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista
jäsenistä säädetään.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
Vaalikelpoisuudesta toimielimiin säädetään kuntalain 74 §:ssä. Pääasiallisesti
henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä kuntalain 73 §:n 2
momentissa säädetään.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
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Kunnanhallitus päättää
1 esittää kunnanvaltuustolle, että
1.1 kunnanvaltuusto valitsee henkilöstöjaostoon viisi (5) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 kunnanvaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta henkilöstöjaostolle
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 27
Kuntakehitysjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av
ledamöter och ersättare i kommunutvecklingssektionen för perioden 2017–2019 (fge)
KIRDno-2017-152
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ledamöter och ersättare i kommunutvecklingssektionen 2017–2019
(fge).docx
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanvaltuusto päätti toimielinrakenteesta päättäessään 20.6.2016,
että kuntakehitysjaostossa on seitsemän (7) jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n
nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin
sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti
toimielinrakennetta tarkentaessaan 13.3.2017 § 17, että kuntakehitysjaoston
jäsenet ja varajäsenet ovat varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja,
ja että kuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja on kuntakehitysjaoston
jäsen. Kuntakehitysjaoston puheenjohtaja on varsinainen valtuutettu ja
kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
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Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1.1 valita kuntakehitysjaostoon seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 valita kuntakehitysjaoston jäsenten keskuudesta kuntakehitysjaostolle
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 28
Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val
av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden för perioden 2017–2019 (fge)
KIRDno-2017-158
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden 2017–2019
(fge).doc
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 kunnan toimielinrakenteesta päättäessään,
että perusturvalautakunnassa on 11 jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla
toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan,
mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17
toimielinrakennetta tarkentaessaan, että perusturvalautakunnan enemmistön
on oltava varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Yhden jäsenen ja
tämän varajäsenen on oltava kunnanhallituksen jäsen tai varajäsen. Muut
jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat varsinaisia valtuutettuja.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
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Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1.1. kunnanvaltuusto päättää valita perusturvalautakuntaan 11 jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 kunnanvaltuusto päättää valita perusturvalautakunnan jäsenten
keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
kaksivuotiskaudelle 2017-2019
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 29
Kuntatekniikan lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) Val av ledamöter och ersättare i kommunaltekniska nämnden för perioden 2017–2019
(fge)
KIRDno-2017-160
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ledamöter och ersättare i kommunaltekniska nämnden 2017–2019
(fge).docx
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään,
että kuntaan perustetaan kuntakehityslautakunta. Kunnanvaltuusto
päätti 13.3.2017 § 17 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että
kuntakehityslautakunnan nimi muutetaan kuntatekniikan lautakunnaksi,
jossa on 11 jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä
säädetään.
Kunnanvaltuuston 13.3.2017 § 17 päätöksen mukaisesti kuntatekniikan
lautakunnan enemmistön on oltava varsinaisia valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Kuntatekniikan lautakunnan yhden jäsenen ja tämän
varajäsenen on oltava kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen
varajäsen. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä
henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
varsinaisia valtuutettuja.
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Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1.1 valita kuntatekniikan lautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 valita kuntatekniikan lautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 30
Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta 2017-2019 (kv) Val av ledamöter och ersättare i byggnads- och miljönämnden
KIRDno-2017-161
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ledamöter och ersättare i byggnads- och miljönämnden 2017–2019
(fge).doc
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään, että
rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Kuntalain
31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet,
joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto
päätti 13.3.2017 § 17 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että rakennus- ja
ympäristölautakunnan enemmistön on oltava varsinaisia valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä
henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
varsinaisia valtuutettuja.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
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Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1.1 valita rakennus- ja ympäristölautakuntaan 9 jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 valita rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten keskuudesta
lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle
2017-2019
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 31
Palvelutuotannon jaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val
av ledamöter och ersättare i sektionen för serviceproduktion för perioden 2017–2019
(fge)
KIRDno-2017-167
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ledamöter och ersättare i sektionen för serviceproduktion 2017–2019
(fge).docx
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään,
että perustetaan palvelutuotannon jaosto, jossa on seitsemän (7) jäsentä.
Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset
varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17 toimielinrakennetta tarkentaessaan,
että palvelutuotannon jaoston puheenjohtajan on oltava kuntatekniikan
lautakunnan varsinainen jäsen ja varsinainen valtuutettu. Jaoston
puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

1/2017

Kunnanhallitus
Tämä asiakirja on sähköisesti
hyväksytty Kirkkonummi 12.06.2017
asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1.1 valita palvelutuotannon jaostoon seitsemän (7) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 valita palvelutuotannon jaoston jäsenten keskuudesta jaostolle
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 32
Tiejaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av ledamöter
och ersättare i vägsektionen för perioden 2017–2019 (fge)
KIRDno-2017-166
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ledamöter och ersättare i vägsektionen 2017–2019 (fge).doc
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 toimielinrakennetta tarkentaessaan,
että tiejaoston jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai
varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Tiejaostossa
on kolme (3) jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä
säädetään.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

1/2017

Kunnanhallitus
Tämä asiakirja on sähköisesti
hyväksytty Kirkkonummi 12.06.2017
asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1.1 valita tiejaostoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 valita tiejaoston jäsenten keskuudesta tiejaostolle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 33
Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
kaudelle 2017-2019 (kv)
KIRDno-2017-153
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 ledamöter, ersättare i dir. för affärsverket Kyrkslätts vatten 2017–2019
(fge).docx
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että
perustetaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta. Kirkkonummen
Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa on viisi (5) jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n
nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin
sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kirkkonummen kunnan
hallintosäännön 86 §:n mukaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta
on kunnahallituksen alainen johtokunta.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

1/2017

Kunnanhallitus
Tämä asiakirja on sähköisesti
hyväksytty Kirkkonummi 12.06.2017
asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1.1 kunnanvaltuusto päättää valita Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen
johtokuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 kunnanvaltuusto päättää valita Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen
johtokunnan jäsenten keskuudesta johtokunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 34
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019
(kv) - Val av ledamöter och ersättare i bildnings- och fritidsnämnden för perioden 2017–
2019 (fge)
KIRDno-2017-159
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ledamöter och ersättare i bildnings- och fritidsnämnden 2017–2019
(fge).docx
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään, että
perustetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta, jossa on 11 jäsentä. Kuntalain
31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet,
joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto
päätti 13.3.2017 § 17 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että lautakunnan
nimi muutetaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnaksi, ja että sivistys- ja
vapaa-aikalautakunnan enemmistön on oltava varsinaisia valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Yhden lautakunnan jäsenen ja tämän varajäsenen on oltava
kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen. Muut lautakunnan
jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

1/2017

Kunnanhallitus
Tämä asiakirja on sähköisesti
hyväksytty Kirkkonummi 12.06.2017
asianhallintajärjestelmässä

pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1.1 valita sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan 11 jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 valita sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten keskuudesta
lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 35
Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta
kaudelle 2017-2019 (kv)
KIRDno-2017-165
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 ledamöter, ersättare i sv. förskoleverksamhets- och utbild.sektionen
2017-2019 (fge).docx
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään, että
perustetaan ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, jossa on
seitsemän (7) jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä
säädetään. Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17 toimielinrakennetta
tarkentaessaan, että ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston
puheenjohtajan on oltava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan varsinainen
jäsen ja varsinainen valtuutettu. Varapuheenjohtajan on oltava varsinainen
valtuutettu.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
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Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1.1 valita ruotsinkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon seitsemän (7)
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 valita ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenten
keskuudessa jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
kaksivuotiskaudelle 2017-2019
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 36
Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta
kaudelle 2017-2019 (kv)
KIRDno-2017-163
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 ledamöter, ersättare i fi. förskoleverksamhets- och utb.sektionen 2017–2019
(fge).docx
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään,
että perustetaan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto,
jossa on seitsemän (7) jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten
jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä
varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17
toimielinrakennetta tarkentaessaan, että suomenkielisen varhaiskasvatus- ja
opetusjaoston puheenjohtajan on oltava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan
varsinainen jäsen ja varsinainen valtuutettu. Varapuheenjohtajan on oltava
varsinainen valtuutettu.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
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asianhallintajärjestelmässä
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Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1.1 valita suomenkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon seitsemän
(7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 valita suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenten
keskuudesta jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 37
Vapaa-aikajaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av
ledamöter och ersättare i fritidssektionen för perioden 2017–2019 (fge)
KIRDno-2017-164
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ledamöter och ersättare i fritidssektionen för perioden 2017-2019
(fge).doc
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään, että
perustetaan vapaa-aikajaosto, jossa on seitsemän (7) jäsentä. Kuntalain 31.3
§:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin
sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti
13.3.2017 § 17 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että vapaa-aikajaoston
puheenjohtajan on oltava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan varsinainen
jäsen ja varsinainen valtuutettu. Varapuheenjohtajan on oltava varsinainen
valtuutettu.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten
ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
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asianhallintajärjestelmässä
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Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1.1 valita vapaa-aikajaostoon seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 valita vapaa-aikajaoston jäsenten keskuudesta jaostolle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 38
Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val
av ledamöter och ersättare i centralvalnämnden för perioden 2017–2019 (fge)
KIRDno-2017-149
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av ledamöter och ersättare i centralvalnämnden 2017–2019 (fge).doc
Kunnan keskusvaalilautakunnasta säädetään vaalilain (714/1998) 13
§:ssä. Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan.
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun
ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen
ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä
vaaleissa.
Toimielimen valintaa koskee tasa-arvolain 4a §:n 1 momentti, jonka mukaan
kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään
40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1.1 kunnanvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan puheenjohtajan
kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.2 kunnanvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019
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1.3 kunnanvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan kolme (3) muuta
jäsentä kaksivuotiskaudelle 2017-2019
1.4 kunnanvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan viisi (5) varajäsentä
kaksivuotiskaudelle 2017-2019 siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten
sijaan
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 39
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av nämndemän i
tingsrätten för perioden 2017-2019 (fge)
KIRDno-2017-236
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av nämndemän i tingsrätten för perioden 2017-2019 (fge).doc
Käräjäoikeuslain (581/1993) mukaan valtuusto valitsee lautamiehet
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Lautamiesten tulee mahdollisimman
tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja
kielijakaumaa.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa
kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan
lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25 vuotias tai
joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka
yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan
suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa,
eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa
harjoittava henkilö.
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (2016/675) 3 §:n mukaan
käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö
vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän
ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa.
Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.
Lautamiesten lukumäärää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden
esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden
tai käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:ssä mainitussa
kokoonpanossa käsiteltävien asioiden lukumäärä on oleellisesti muuttunut.
Kunnallisen tai oikeudellisen jaotuksen muuttuessa oikeusministeriö voi
muuttaa lautamiesten lukumäärää ilman edellä mainittua esitystä.
Oikeusministeriön päätöksellä 28.4.2017 (14/31/2016) Kirkkonummen kunnan
lautamiesten lukumäärä on 13.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
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1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
valita kolmetoista (13) lautamiestä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen
kaksivuotiskaudelle 2017-2019
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 40
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta kaudelle 2017-2019
KIRDno-2017-235
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Val av gode män vid fastighetsförrättningar 2017-2021.docx
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita
kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6)
henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen
tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö.
Vaalikelpoisuudesta on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä
säädetään.
Etelä-Suomen maanmittaustoimiston ja Kirkkonummen kunnan
yhteistyöneuvotteluissa on aiemmin todettu, että lain edellyttämä kuuden
henkilön vähimmäismäärä on Kirkkonummen kunnalle liian pieni. Määräksi on
vakiintunut neljätoista (14) kiinteistötoimitusten uskottua miestä.
Luottamushenkilövalinnoissa tulee noudattaa tasa-arvolain säännöksiä.
Valittavista uskotuista miehistä tulee olla vähintään 40 % naisia tai miehiä.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää valita neljätoista
(14) kiinteistötoimitusten uskottua miestä kaksivuotiskaudelle 2017-2019
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksenosalta kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 41
Kunnanvaltuuston 29.5.2017 tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Lagligheten och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 29.5.2017
Valmistelija / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Lagligheten och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
29.5.2017.docx
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n tarkoittamassa mielessä, että
kunnanvaltuuston 29.5.2017 tekemät päätökset ovat syntyneet oikein eivätkä
ole muutenkaan lain eivätkä asetuksen vastaisia, joten ne voidaan esteettä
panna täytäntöön.
Lisäksi kunnanhallitus tekee erilliset täytäntöönpanopäätökset seuraavasti:
§ 45: Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen
Kuntatekniikan toimialalle ja perusturvapalvelujen toimialalle

§ 46: Hyvinvointikeskushankkeen eteneminen
Perusturvapalvelujen toimialalle

§ 47: Maanvaihto Oy Directum Civilis Ab:n kanssa Inkilänportin ja Tinanpuiston
alueella
Asianosaiselle, kuntatekniikan toimialalle / kunnangeodeetille ja
talousjohtajalle
§ 48: Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja
vuokrausperusteiden hyväksyminen
Kuntatekniikan toimialalle / kiinteistöteknikolle
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§ 49: Puistoalueen ostaminen Veikkolasta asemakaava-alueelta, kiinteistö
257-488-1-566
Kntatekniikan toimialalle/kiinteistöteknikolle ja asianosaiselle
§ 50: Masalan urheilupuiston asemakaavan maankäyttösopimus ja
kiinteistökaupan esisopimus, Lumo Vuokratalot Oy
Kuntatekniikan toimialalle / kunnangeodeetille ja asianosaiselle
§ 51: Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen
Toimialoille tiedoksi
§ 52: Arviointikertomus 2016
Toimialoille tiedoksi

§ 53: Henkilöstökertomus 2016
Henkilöstöyksikölle ja toimialoille tiedoksi
§ 54: Terveyden edistämisen raportti vuodelta 2016
Perusturvapalvelujen toimialalle
§ 55: Siuntion ja Tuusulan kuntien liittyminen Helsingin seudun liikenne (HSL) kuntayhtymän jäseniksi
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, kuntatekniikan toimialalle /
liikennesuunnitteluinsinöörille
§ 56: Nuorisovaltuuston perustaminen
Nuorisolautakunnalle
§ 57: Työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen
Henkilöstöyksikölle
§ 58: Kunnanjohtajan johtajasopimus
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Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle

§ 59: Keskusvaalilautakunnan ilmoitus vuoden 2017 kuntavaalien tuloksesta
Valtuutetuille ja varavaltuutetuille toimitettu raportti valituista

§ 60: Valtuustoaloite 7/2017: Veikkolan Kalljärven radikaalihoito
Aloite toimitettu kuntatekniikan toimialalle valmisteltavaksi
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 42
Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset - Beslut
som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat kunnanhallituksen valvontaan
kuuluvat päätökset:
Kommunstyrelsen har tillställts följande beslut som faller under
kommunstyrelsens övervakning:
Luottamuselinten pöytäkirjat - Förtroendeorganens protokoll:
Yhdyskuntatekniikan lautakunta / Samhällstekniska nämnden 31.5.2017
Perusturvalautakunta / Vård- och omsorgsnämnden 31.5.2017
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta / Finska
förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 31.5.2017

Viranhaltijoiden päätökset / tjänstemannabeslut:
Perusturvapalvelujen toimialajohtaja
- Sektordirektören för vård- och
omsorgssektorn:
Nro 1, Asiakasmaksutyöryhmän
kokoonpanon tarkistaminen
12.6.2017 alkaen
Nro 2, Lastensuojelun johtavan
sosiaalityöntekijä, vakanssinumero
1000991720 Birgitta Nordmanille
25.6.2017 § 79 tehdyn päätöksen
kumoaminen
Nro 1 (delegointipäätös): Päätösvallan
delegointi sosiaalityön päällikkö Sirkku
Pekkarinen-Kedolla alkaen 1.6.2017
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialajohtaja - Sektordirektören för
bildnings- och fritidssektorn:
Nro 1, Iltavahtimestarin irtisanominen vakanssinumero 2000800450 (P.K.)
Nro 2, Masalan päiväkoti, päiväkotiapulaisen irtisanominen vakanssinumero
2000991799 (A.M.)
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Perusturvapalvelujen toimialajohtaja
Delegointipäätös:
§1 Päätösvallan delegointi sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Kedolla
alkaen 1.6.2017, 07.06.2017
§2 Lastensuojelun johtavan sosiaalityöntekijä, vakanssinumero 1000991720
Birgitta Nordmanille 25.6.2017 § 79 tehdyn päätöksen kumoaminen ,
07.06.2017
Yleinen päätös:
§1 Asiakasmaksutyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen 12.6.2017 alkaen,
05.06.2017
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialajohtaja
Henkilöstöpäätös:
§1 Iltavahtimestarin irtisanominen vakanssinumero 2000800450 (P.K.),
05.06.2017
§2 Masalan päiväkoti, päiväkotiapulaisen irtisanominen vakanssinumero
2000991799 (A.M.), 05.06.2017
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut kuntalain 92 §:n nojalla
otto-oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja päättää, että asioita ei
oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kommundirektören:
Kommunstyrelsen antecknar besluten ovan som föreslagits att med stöd av 92
§ i kommunallagen tas till behandling för kännedom och beslutar att ärendena
inte tas till behandling.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 43
Pöytäkirjoja tiedoksi - Protokoll för kännedom
Valmistelija / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Översättning Protokoll för kännedom.doc
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, hallitus 5.6.2017
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 24.5.2017
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.
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§ 44
Muut asiat - Övriga ärenden
Päätös
Hans Hedbergin ehdotus: Suunnittelutarvealue tulee kaventaa. Tarvealuetta
tulee valmistella uudestaan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen
yksimielisesti.
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Oikaisuvaatimus
§16
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksiin
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kirkkonummen kunnan kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on xx kunnan yy.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:
Kirjaamon aukioloaika:
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Kirkkonummen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite:
PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite:
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Sähköpostiosoite:
kirjaamo@kirkkonummi.fi
Faksinumero:
Puhelinnumero:
09-29671
Kunnan kirjaamon aukioloaika:
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Oikaisuvaatimus
§21, §22
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei
oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen.
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan
kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virkaajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

1/2017

Kunnanhallitus
Tämä asiakirja on sähköisesti
hyväksytty Kirkkonummi 12.06.2017
asianhallintajärjestelmässä

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

puh.vaihde 09-29671, faksi (09) 8786 053
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

165
(167)

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

1/2017

Kunnanhallitus
Tämä asiakirja on sähköisesti
hyväksytty Kirkkonummi 12.06.2017
asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§5
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
12.06.2017

1/2017

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§1, §2, §41, §43
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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