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§ 27
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja
Nimistötoimikunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 28
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Esittelijä: Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja
Nimistötoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2018 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä 17.12.2018 kunnan verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riki Saarimaa ja Kurt Ekman.
Pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2018 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä 17.12.2018 kunnan verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa.
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Nimistötoimikunta, § 4,12.02.2018
Nimistötoimikunta, § 29, 10.12.2018
§ 29
Hanke 33111, Masalanportin asemakaava, nimistötoimikunnan lausunto
KIRDno-2017-130
Nimistötoimikunta, 12.02.2018, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Maaret Eloranta, Mikael Pettersson
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
kulttuuritoimen johtaja, kaavoitusteknikko
Nimistötoimikunnalta on pyydetty 9.2.2018 mennessä lausuntoa hankkeesta 33111,
Masalanportin asemakaavan valmisteluaineisto. Kaava-alue sijaitsee rantaradan, Kehä
III:n ja Sundsbergintien välisellä alueella. Suunnitelmassa liikennereittien
solmukohtaan sijoitetaan asuinrakentamista, toimitilarakentamista, paloasema,
huoltoaseman korttelialue sekä eri tyyppisiä liikenne- ja viheralueita.
Kaavassa osoitteiden muodostuminen ja kulkuyhteydet kaikille tonteille eivät ole
selkeitä. Korttelin 2034 pohjoisosaan ei ole merkitty mistään suunnasta ajoyhteyttä.
Osoitetta varten tarvitaan tieto, mitä kautta on ajoyhteys tähän osaan korttelia.
Kortteliin 2064 ajoyhteys on torin läpi ja LPA-alueen kautta.
Kaupalliset karttajärjestelmät käyttävät aineistoissaan pääasiassa katujen nimiä. LPA-
alueiden nimiä niissä ei näy. Tämä vaikeuttaa osoitekohteiden löytymistä alueilla,
missä LPA-alueen varrella on paljon osoitekohteita.
Asemakaavan nimi on nimistötoimikunnan tekemän ehdotuksen mukainen.
Valmisteluaineistossa todetaan, että kaava-alueen nimistö esitetään
kaavaehdotuksessa.
Lähes kaikki tässä kaavassa olevat nimet ovat käytössä myös muilla kaava-alueilla eri
ikäisissä kaava-asiakirjoissa. Alle on koottu tähän kaavaan sisältyvä, aiemmin
hyväksytty kaavanimistö sekä tarvittava uusi nimistö. Numerot viittaavat liitekarttaan
Masalanportti 3320 nimistö.
Nimi
Osoitekadut ja tiet, Hyväksytty aikaisemman kaavoituksen yhteydessä / Uusi ehdotus
1. Eteläinen Salmitie – Södra Sundsvägen, hyväksytty
2. Kehä III – Ring III, hyväksytty
3. Salmitie – Sundsvägen, hyväkstytty
4. Sundetin puistotie – Sundets allé, hyväksytty
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5. Sundsbergintie – Sundsbergsvägen, hyväksytty
Kevyen liikenteen väylät, torit ja LPA-alueet
6. Gavelbackanpolku – Gavelbackastigen, hyväksytty
7. Kartanonsilta – Herrgårdsbron, hyväksytty
8. Salmitori – Sundstorget, uusi
9. Salmipolku – Sundsstigen, uusi
Puistot, viheralueet ja muut kohteet
10. Salmipuisto - Sundsparken, hyväksytty (jatkuu toiselle kaava-alueelle), sisältää VL-
alueeen sekä siihen liittyvät SL- ja EV-alueet
11. Puronotko – Bäcksänkan
Pieniä VP/me- ja EV-alueita ei nimetä.
.
Ehdotus
Esittelijä: Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja
Nimistötoimikunta päättää ehdottaa lausuntonaan, että kaavaselostukseen lisätään
luettelo kaikista kaavassa olevista kaavanimistä molemmilla kotimaisilla kielillä
ja kaavaan ja selostukseen merkitään seuraavat nimet:
Osoitekadut ja tiet:
1. Eteläinen Salmitie – Södra Sundsvägen
2. Kehä III – Ring III
3. Salmitie – Sundsvägen
4. Sundetin puistotie – Sundets allé
5. Sundsbergintie – Sundsbergsvägen
Kevyen liikenteen väylät, torit ja LPA-alueet:
6. Gavelbackanpolku – Gavelbackastigen
7. Kartanonsilta – Herrgårdsbron
8. Salmitori – Sundstorget
9. Salmipolku – Sundsstigen
Puistot, viheralueet ja muut kohteet:
10. Salmipuisto - Sundsparken, hyväksytty (jatkuu toiselle kaava-alueelle), sisältää VL-
alueeen sekä siihen liittyvät SL- ja EV-alueet
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11. Puronotko – Bäcksänkan
Pieniä VP/me- ja EV-alueita ei nimetä.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Nimistötoimikunta, 10.12.2018, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
Maaret Eloranta
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
kulttuuritoimen johtaja
Oheismateriaali
1 2018-11-14 Masalanportti_selostus.pdf
2 2018-11-14 Masalanportti_selostus_sv.pdf
3 2018-11-14-Masalanportti_havainnekuva.pdf
4 2018-11-14_Masalanportti AK.pdf
Nimistötoimikunnalta on pyydetty lausuntoa Masalanportin asemakaavasta.
Toimikunnan aikaisemmassa käsittelyssä on ehdotettu alueelle nimistöä ja
selostuksessa todettiin isojen kortteleiden osoitteistoon liittyvät ongelmat.
Kaavaehdotuksessa on käytetty osaa ehdotetusta nimistöstä, mutta osoitteistoon
liittyvää ongelmaa ei ole ratkaistu.
Kaavoittajan vastineessa todetaan:
"Kaavaehdotuksessa LPA-alueille merkitään kutakin aluetta käyttävät tontit. Asiakkaat
liikkuvat pysäköintialueilta omille asunnoille korttelin 2034 yhteispihan kautta. Alueen
katurakentaminen on pyritty minimoimaan turvallisuuden ja viihtyisyyden takia. Tämä
aiheuttaa omat haasteet osoitteenmuodostukselle."
Tästä aiheutuvaa, turvallisuusriskin aiheuttavaa haastetta ei ole kaavaehdotuksessa
ratkaistu.
Kaavaan merkitty nimi Salmikuja- Sundsgränden ei sisältynyt nimistötoimikunnan
aikaisempaan ehdotukseen, mutta se soveltuu käytettäväksi tällä kaava-alueella.
Puistojen nimiä ei ole merkitty kaavakarttaan.
Oheismateriaalit: Kaavakartta 2018-11-14_Masalanportti, Masalanportti_selostus.pdf,
Masalanportti_havainnekuva.pdf

Ehdotus
Esittelijä: Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja
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Nimistötoimikunnalla toteaa lausuntonaan Masalanportin asemakaavaehdotuksesta,
että
1
Kaavassa osoitteiden muodostuminen ja kulkuyhteydet osoitekohteisin eivät ole eivät
ole selkeitä.
Korttelin 2034 alueella on paljon eri tyyppisiä kiinteistökohteita, mutta kaavasta ei käy
ilmi, miten niiden osoitteet tulevat muodostumaan.
Osoitteet muodostuvat kaavanimistön perusteella ja kaupalliset karttajärjestelmät
käyttävät aineistoissaan pääasiassa katujen nimiä. Kevyen liikenteen väylien ja LPA-
alueiden nimiä niissä ei näy. Tämä vaikeuttaa osoitekohteiden löytymistä alueilla,
joissa ajoyhteys asuin- liike- tai palvelutoimintojen rakennuksiin on ainoastaan
kevyenliikenteen väylien tai nimettömien LPA-alueen kautta. Tämä on ilmiselvä
turvallisuusriski.
On syytä harkita reitistön ja kohteiden selkeämpää nimeämistä erityisesti korttelin
2034 alueella ja sen ympäristössä.
2
Puistoalueen nimi Salmipuisto - Sundsparken tulee merkitä karttaan.
3
Kaavaan merkitty nimi Salmikuja- Sundsgränden ei sisältynyt nimistötoimikunnan
aikaisempaan ehdotukseen, mutta se soveltuu käytettäväksi tällä kaava-alueella.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitusyksikkö
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§ 30
Hanke 32400, Mustikkarinteen asemakaava, nimistönsuunnittelun periaatteet
KIRDno-2018-1334
Valmistelija / lisätiedot:
Maaret Eloranta
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
kulttuuritoimen johtaja
Oheismateriaali
1 Mustikkarinteen asemakaava OAS su.pdf
2 Blåbärsbrinkens detaljplan BPB ru.pdf
Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 15-11-2018 § 146 käsitellyt
Mustikkarinteen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päättänyt valita
kaavan laatijaksi arkkitehti Patrick Erikssonin (Eriksson Arkkitehdit Oy/Tengbom Oy)
Alueen kuvaus
Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan vuosille 2019-2023 kuuluva Masalan läntisten
asuntoalueiden asemakaava on jaettu alustavan suunnittelun yhteydessä kahdeksi eri
asemakaavahankkeeksi niin, että kaava-alueet erottaa Sepänkyläntie. Sepänkyläntien
pohjoispuolella sijaitsevat alueet ovat pääosin yksityisessä maanomistuksessa ja sen
eteläpuolella on kunnan omistamaa maata. Alueen kaavoitus käynnistyy
Sepänkyläntien pohjoispuolelta. Kaavahanke on tullut vireille alueen suurimman
maaomistajan aloitteesta ja se laaditaan konsulttityönä Kirkkonummen kunnan
ohjaamana.
Suunnittelualue sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä Masalan keskustasta ja on
kooltaan noin 70 ha. Suurin osa suunnittelualueesta on metsätalousvaltaista aluetta.
Osayleiskaavassa alue on osoitettu pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi.
Mustikkarinteen asemakaavan hyväksyminen edellyttää, että Masalan osayleiskaava
on saanut lainvoiman.
Alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asumista, joka tukeutuu Masalan keskustan ja
kuntakeskuksen palveluihin. Asuntoalueiden rakentaminen vahvistaa Masalan
keskustan kehittymistä. Alueen länsi– ja keskiosassa tavoitteena on mahdollistaa
ekologinen, yhteisöllinen ja edistyksellinen asuinalue hyödyntäen viimeisimpiä
innovaatioita ja asumisen kokeiluluonteisuutta, kuten ryhmärakentamista sekä
asukkaille tarjottavia vaihtoehtoisia, hiilijalanjäljeltään tehokkaita energiaratkaisuja ja
liikkumistapoja.
Hankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa alustava rajaus, jota
tarkennetaan tarpeen mukaan suunnitteluprosessin edetessä. Kaavaluonnos on
tavoitteena asettaa nähtäville vuonna 2019. Kaavaehdotus laaditaan vuonna 2020 ja
kaava on tavoitteena hyväksyä vuoden 2021 aikana.
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Nimistönsuunnittelun periaatteet Mustikkarinteen asemakaava-alueella
Kaavan nimi ja kaavanimistön aihepiiri
Hanke on nimetty nimistötoimikunnan valmistelijoiden ja kunnan kaavoittajien
ehdotuksesta Mustikkarinteen asemakaavaksi (Blåbärsbrinken). Kaavoitettavalla
alueella ei ole vanhaa nimistöä, jota voitaisiin riittävässä määrin käyttää uuden
kaavanimistön pohjana.
Kaavanimen perusteena on alueen luonnonympäristö, jonka pohjalta on mahdollista
luoda kaavalle oma nimistön aihepiiri syötäviin metsämarjoihin liittyen. Muiden
aihepiirien käyttö ei ole suotavaa. Mikäli vanhoista kartoista tai muusta aineistosta
löydetään lisää tietoa alueen vanhasta nimistöstä, sitä on mahdollista käyttää
soveltuvin osin.
Mahdollisia kaavanimien aiheita Mustikkarinteen kaava-alueella:
mustikka - blåbär
juolukka - odon
kaarnikka - kråkbär
vadelma - hallon
hilla – hjortron
Nimi Puolukkamäki – Lingonbacka on jo käytössä Masalassa vanhana paikannimenä.
Puolukka-alkuisten nimien käyttöä Mustikkarinteen suunnittelualueella ei suositella.
Nimistön suunnittelu ja osoitejärjestelmä
Kunnan tehtävänä on huolehtia osoitejärjestelmästä. Haja-asutusalueiden
osoitejärjestelmässä tielle tulee antaa oma osoitenimi, jos sen varrella on enemmän
kuin 2 osoitekohdetta. Lisäksi jos yksittäinen osoitekohde sijaitsee kaukana nimetystä
tiestä, voidaan sen liittymälle antaa oma osoitenimi.
Kaavanimistö muodostaa kaavoitetuilla alueilla myös osoitenimistön, joka on
kohteiden löydettävyyden kannalta välttämätön. Pelastusjärjestelmän toimivuus
edellyttää riittävän tarkkaa osoitenimistöä ja osoitenumerointia. Mustikkarinteen
alueen kaavoituksessa kadut ja muut reitit sekä niiden nimet tulee suunnitella siten,
että syntyy myös osoitejärjestelmää palveleva nimistö ja selkeä
numerointimahdollisuus.
Päällekkäisyyksien välttäminen ja yhteensopivuus muun nimistön kanssa
Kaavanimet tulee merkitä selkeästi karttoihin ja suunnitelmaan liittyen tulee laatia
luettelo kaavassa käytettävistä nimistä ruotsinkielisine rinnakkaismuotoineen.
Luettelosta tulee käydä ilmi nimettävän kohteen tyyppi, esim. katu, kevyen liikenteen
yhteys, puisto, tori jne.
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Kaavasuunnittelun ja nimistön valmistelun edetessä tarkistetaan, onko jokin
suunniteltu nimi ennestään käytössä Kirkkonummella tai lähialueilla sekä tarkistetaan,
että nimi on teiden nimeämisessä noudatettavien periaatteiden mukainen ja sopii
yhteen muun osoitenimistön kanssa.
Tarvittaessa pyydetään lausuntoja, tarkennuksia, täydennyksiä ja uusia ehdotuksia
Oheismateriaali: Mustikkarinteen asemakaava, OAS
Ehdotus
Esittelijä: Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja
Nimistötoimikunta ehdotta, että Mustikkarinteen asemakaavan nimistön
suunnittelussa noudatetaan seuraavia periaatteita:
1
Kaavan nimi ja kaavanimistön aihepiiri
Kaavanimen Mustikkarinne - Blåbärsbrinken perusteena on alueen luonnonympäristö,
jonka pohjalta on mahdollista luoda kaavalle oma nimistön aihepiiri syötäviin
metsämarjoihin liittyen. Muiden aihepiirien käyttö ei ole suotavaa. Mikäli vanhoista
kartoista tai muusta aineistosta löydetään lisää tietoa alueen vanhasta nimistöstä, sitä
on mahdollista käyttää soveltuvin osin.
Mahdollisia kaavanimien aiheita Mustikkarinteen kaava-alueella: mustikka -
blåbär, juolukka - odon, kaarnikka - kråkbär, vadelma - hallon, hilla – hjortron. Nimi
Puolukkamäki – Lingonbacka on jo käytössä Masalassa vanhana paikannimenä.
Puolukka-alkuisten nimien käyttöä Mustikkarinteen suunnittelualueella ei suositella.
2
Osoitteisto
Kaavanimistö muodostaa kaavoitetuilla alueilla myös osoitenimistön, joka on
kohteiden löydettävyyden kannalta välttämätön. Pelastusjärjestelmän toimivuus
edellyttää riittävän tarkkaa osoitenimistöä ja osoitenumerointia. Mustikkarinteen
alueen kaavoituksessa kadut ja muut reitit sekä niiden nimet tulee suunnitella siten,
että syntyy myös osoitejärjestelmää palveleva nimistö ja selkeä
numerointimahdollisuus.
Kaavanimet tulee merkitä selkeästi karttoihin ja suunnitelmaan liittyen tulee laatia
luettelo kaavassa käytettävistä nimistä ruotsinkielisine rinnakkaismuotoineen.
Luettelosta tulee käydä ilmi nimettävän kohteen tyyppi, esim. katu, kevyen liikenteen
yhteys, puisto, tori jne.
3
Päällekkäisyyksien välttäminen ja yhteensopivuus muun nimistön kanssa
Kaavasuunnittelun ja nimistön valmistelun edetessä tarkistetaan, onko jokin
suunniteltu nimi ennestään käytössä Kirkkonummella tai lähialueilla sekä tarkistetaan,
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että nimi on teiden nimeämisessä noudatettavien periaatteiden mukainen ja sopii
yhteen muun osoitenimistön kanssa.
Tarvittaessa pyydetään lausuntoja, tarkennuksia, täydennyksiä ja uusia ehdotuksia.
Oheismateriaali: Mustikkarinteen asemakaava, OAS
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitusyksikkö

Kirkkonummen kunta
Nimistötoimikunta

Pöytäkirja
10.12.2018

5/2018

13 (19)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 31
Haja-asutusalueen osoitejärjestelmä, ehdotus tien nimeämiseksi, Evitskogintie 507
KIRDno-2017-1199
Valmistelija / lisätiedot:
Maaret Eloranta
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
kulttuuritoimen johtaja
Oheismateriaali
1 Haja-asutusalueen teiden nimeäminen.pdf
2 Namngivning av vägar på glesbygdsområde.pdf
3 Kuva Kirkkonummen opaskartasta, Evitskogintie 507.pdf
Kunnan tehtävänä on huolehtia osoitejärjestelmästä kunnan alueella. Tielle tulee
antaa oma osoitenimi, jos sen varrella on enemmän kuin 2 osoitekohdetta. Lisäksi jos
yksittäinen osoitekohde sijaitsee kaukana nimetystä tiestä, voidaan sen liittymälle
antaa oma osoitenimi.
Tiekunta tai ao. maanomistajat voivat tehdä aloitteen tien tai teiden nimeämiseksi.
Evitskogintie 507 ja 507 b omistajat ovat ehdottaneet nimeä Pellontaus – Bakåkern
Evitskogintien sivutielle, joka lähtee numeron 507 kohdalta. Hakijoiden perustelu
ehdotukselle: ”Mielestämme nimi kuvaa tietä hyvin, koska se kulkee pellon vieressä ja
jää viljakuivurin taakse. Samannimistä tietä ole lähikunnissa.”
Ehdotus ei sisällä karttaa eikä luetteloa kaikista tien varren kiinteistönomistajista.
Tien nimeämisen tarpeellisuus ja nimen sopivuuden arviointi
Tien varrella on enemmän kuin kaksi osoitekohdetta, opaskarttaan merkittyjä
osoitteita ovat tällä hetkellä Evitskogintie 507, 507 b, 507 c ja 507 d. Tielle on siis syytä
antaa oma nimi haja-asutusalueen osoitejärjestelmässä.
Evitskogintien sivutienä on jo käytössä tiennimi Pellonsyjä – Åkerliden. Vaikka
ehdotettu nimi ei ole aivan identtinen, on se hyvin saman tapainen ja merkitykseltään
lähes samankaltainen. Sekaantumisvaara on siten ilmeinen. Bakåker-nimisiä paikkoja
Kirkkonummella on vanhassa nimistössä 2 kpl, Tolsassa ja Kalljärvellä. Samaa nimeä
on Espoossa, Siuntiossa ja Inkoossa, vaikka niitä ei ole osoiteniminä.
Kunnan kielenkääntäjät ovat todenneet, että ruotsinkielinen nimimuoto on toimiva,
vaikka sanojen järjestys on eri.
Muita Kirkkonummella käytössä olevia Pelto- ja Åker alkuisia tiennimiä ovat:
Peltolanpolku - Åkerhemsstigen (Masala)
Peltopolku - Åkerstigen (Veikkkola)
Peltotie – Åkervägen (Veikkola)
Åkernäsintie – Åkernäsvägen (Evitskog)
Åkervikintie – Åkerviksvägen (Evitskog)
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Kartta tiestä ja sen varrella olevista kiinteistöistä on mahdollista saada
kiinteistörekisterijärjestelmästä, samoin kiinteistöjen rekisterinumerot ja
maanomistajien yhteystiedot.
Kaikilta asianosaisilta on tarpeen saada kannanotot ehdotukseen ennen
jatkovalmistelua ja päätöksentekoa. Sekaantumisvaaran ja ennestään käytössä
olevien pelto- ja åker-alkuisten nimien takia on syytä etsiä myös muita
nimivaihtoehtoja.
Kannanottojen ja jatkovalmistelun jälkeen nimistötoimikunta voi esittää
kunnanarkkitehdin vahvistettavaksi soveltuvana pidettävää nimeä osaksi haja-
asutusalueen osoitejärjestelmää.
Oheismateriaalit: Kuva Kirkkonummen opaskartasta, Evitskogintie 507, Haja-
asutusalueen teiden nimeäminen
Ehdotus
Esittelijä: Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja
Nimistötoimikunta päättää
1
merkitä tiedoksi saapuneen nimiehdotuksen Pellontaus - Bakåkern sivutielle,
joka alkaa kohdasta Evitskogintie 507 sekä ehdotuksen arviointiin liittyvän selostuksen
2
lähettää päätöksen oheisaineistoineen kirjallisena tiedoksi kaikille kiinteistörekisterin
mukaisille maanomistajille kyseisen tien alueelle
3
pyytää maanomistajia kyseisen tien alueella antamaan 15.1.2019 mennessä kunnan
kirjaamoon sähköpostilla tai kirjallisesti kannanottonsa tehdystä nimiehdotuksesta
Pellontaus - Bakåkern ja mahdollisista vaihtoehdoista tehdylle ehdotukselle
4
pyytää maanomistajia lähettämään tarkemmat yhteystietonsa (sähköposti ja
puhelinnumero) mahdollisten lisäselvitysten saamista varten
5
kannanottojen ja jatkovalmistelun jälkeen nimistötoimikunta voi esittää
kunnanarkkitehdin vahvistettavaksi soveltuvana pidettävää nimeä osaksi haja-
asutusalueen osoitejärjestelmää.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Maanomistajat Evitskogintie 507 kohdalla, kaavoitusyksikkö, tontti- ja
paikkatietopalvelut
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§ 32
Tiedoksi annettavat asiat
Tiedoksi annettavat asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja
Päätösehdouts annetaan kokouksessa.

Kokouksessa annettu päätösehdotus:
Nimistötoimikunnalle on annettu tiedoksi Sarvvikinportin asemakaavan hyväksyminen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 33
Muut asiat
NImistötoimikunnan jäsenet voivat ehdottaa asiaoita toimikunnan käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja
Kokouksen aikana käydyn keskustelun perusteella laaditaan ehdotus, jolla
painotetaan sitä, että kaava-alueiden suunnittelussa.tulee ottaa huomioon myös
osoitejärjestelmän toimivuus.
Päätös
Nimistötoimikunta ehdottaa, että kuntatekniikan lautakunta ottaa kaavoituksessa
huomioon sen, että kunnan tehtävänä on huolehtia osoitejärjestelmästä.
Kaavanimistö muodostaa kaavoitetuilla alueilla myös osoitenimistön, joka on
kohteiden löydettävyyden kannalta välttämätön. Pelastusjärjestelmän toimivuus
edellyttää riittävän tarkkaa osoitenimistöä ja osoitenumerointia. Kaikkien alueiden
kaavoituksessa kadut ja muut reitit sekä niiden nimet tulee suunnitella siten, että
syntyy myös osoitejärjestelmää palveleva nimistö ja selkeä numerointimahdollisuus.
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§ 34
Kevätkauden 2019 nimistötoimikunnan kokoukset
Valmistelija / lisätiedot:
Maaret Eloranta
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
kulttuuritoimen johtaja
Nimistötoimikunnan kokouksien ajankohdista vuodelle 2019 ei ole tehty päätöksiä.
Ehdotus
Esittelijä: Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja
Nimistötoimikunta tekee päätöksen vuoden 2019 ensimmäisen kokouksen
ajankohdasta.
Kevätkauden 2019 muiden kokouksien ajankohdista päätetään vuoden 2019
ensimmäisessä kokouksessa.
Päätös
Päätettiin, että seuraava nimistötoimikunnan kokous pidetään 4.2.2019 klo 16.30
Kirkkonummen kunnantalolla.
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Muutoksenhakukielto
§27, §28, §29, §30, §32, §33
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain
136 §:n mukaan hakea muutosta.

