Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
13.11.2017

4/2017

1 (81)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Aika

13.11.2017, klo 18:06 - 21:28

Paikka

Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali

Käsitellyt asiat
§ 62

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 63

Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

§ 64

Muutos valtuustoryhmiin, Perussuomalaiset ja Siniset

§ 65

Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 10/2016: Kirkkonummen kunnan tulee
hakea osallisuutta HINKU-hankkeeseen

§ 66

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3322)
hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti

§ 67

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2016-2017

§ 68

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 2017

§ 69

Osavuosikatsaus elokuu 2017

§ 70

Lisämääräraha-anomus Kirkkonummen Veden käyttötalouden
määrärahoihin

§ 71

Lainan takauksen myöntäminen / KVA:n valtionkonttorin myöntämien
lainojen konvertointi pankkilainaksi

§ 72

Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018

§ 73

Kunnan kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018

§ 74

Vastaus kunnanvaltuuston kysymykseen 4.9.2017 § 39 Veikkkola Helsinki bussilinjan toimivuuden parantaminen

§ 75

Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 8/2011: Aktivoituminen uusiutuvan
energian suhteen

§ 76

Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 6/2017: Terveyskeskuksen
lääkärinvastaanotto

§ 77

Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 3/2010: Kirkkonummen
järjestöstrategia

§ 78

Vireillä olevat valtuustoaloitteet tiedoksi valtuustolle marraskuussa 2017

Lisäpykälät

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
13.11.2017

4/2017

2 (81)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 79

Valtuustoaloite nro 13/2017 - korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksien
selvittämiseksi erityisryhmien asuin- ja palvelutalojen suunnittelussa ja
rakentamisessa

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
13.11.2017

4/2017

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet
Anders Adlercreutz, puheenjohtaja, saapui 18:06
Raija Vahasalo, 2. varapuheenjohtaja, saapui 18:06
Anna Aintila
Anneli Granström
Anni-Mari Syväniemi, saapui 18:06, poistui 21:28
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Rita Holopainen, saapui 18:06, poistui 21:28
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Tero Suominen, poistui 21:28
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Ulf Kjerin
Ulla Seppälä
Anna-Mari Toikka, varajäsen
Eja Björkqvist, varajäsen, poistui 21:28
Jens Gellin, varajäsen, saapui 18:06
Kari Hujanen, varajäsen, poistui 21:28
Maija Lounamaa, varajäsen
Miisa Jeremejew, varajäsen, poistui 21:28
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Sanna Andersen, varajäsen, saapui 18:06
Susan Honka, varajäsen, saapui 18:06
Tuula Peura, varajäsen, poistui 21:28
Muut saapuvilla olleet
Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, sihteeri
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, poistui 21:28
Anu Karkinen, hallintojohtaja
Juha Hörkkö, talousjohtaja
Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja
Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, poistui 21:28
Liisa Ståhle, perusturvajohtaja
Tua Gunnelius, vs. johtava kielenkääntäjä
Sami Juntunen, it-tukihenkilö
Gunnel Ekström, johdon assistentti, johdon assistentti
Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti, kaavoitusarkkitehti
Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, kaavoitusteknikko
Saku Hiippala, nuorisovaltuuston jäsen, poistui 21:28
Poissa

Minna Hakapää, 1. varapuheenjohtaja
Antti Kilappa
Emmi Wehka-Aho
Irja Bergholm
Miika Engström
Pekka Rehn
Sanni Jäppinen
Veikko Vanhamäki

Allekirjoitukset

Anders Adlercreutz
Puheenjohtaja

Ulla Gahmberg
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
20.11.2017

Carl-Johan Kajanti

Antti Salonen
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalon kirjaamossa
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi ja kunnan verkkosivuilla tiistaina 21.11.2017.

Ulla Gahmberg, sihteeri
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§ 62
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
8.11.2017.
Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen
jäsenille.
Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 4.11.2017 Kirkkonummen
Sanomissa, jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja
päätösvaltainen.
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§ 63
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan.
Päätös
Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Antti Salonen
ja Carl- Johan Kajanti. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 20.11.2017
ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalon
kirjaamossa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi ja kunnan verkkosivuilla tiistaina
21.11.2017 klo 8.30 - 15.30.
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Kunnanhallitus, § 128, 25.09.2017
Kunnanvaltuusto, § 58, 09.10.2017
Kunnanhallitus, § 229, 06.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 64, 13.11.2017
§ 64
Muutos valtuustoryhmiin, Perussuomalaiset ja Siniset
KIRDno-2017-142
Kunnanhallitus, 25.09.2017, § 128
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Gahmberg
ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi
kunnansihteeri
Hallintosäännön § 120 mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä
valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä
ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen
ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2
momentissa tarkoitetun ilmoituksen. Muutoksista kokoonpanossa tulee
ilmoittaa kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle (hallintosääntö § 121).
Valtuutetut ovat antaneet ilmoituksensa valtuustoryhmistä.
Ryhmäkokoonpanot ovat liitteenä.
Valtuustoryhmät ovat 2017- 2021
Kokoomus, puheenjohtaja Erkki Majanen, varapuheenjohtaja Matti Kaurila,
ryhmässä 13 valtuutettua.
Rkp - Sfp, puheenjohtaja Tony Björk, varapuheenjohtaja Patrik Lundell,
ryhmässä 11 valtuutettua
Vihreä valtuustoryhmä, puheenjohtaja Outi Saloranta-Eriksson,
varapuheenjohtaja Elina Utriainen, ryhmässä 11 valtuutettua
Sos.dem, puheenjohtaja Markus Myllyniemi, varapuheenjohtaja Johanna
Fleming, ryhmässä 7 valtuutettua.
Perussuomalaisten puolueen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Pekka M.
Sinisalo, varapuheenjohtaja Riikka Purra, ryhmässä 4 valtuutettua.
Suomen Keskusta, puheenjohtaja Marjut Frantsi-Lankia, ryhmässä 2
valtuutettua
Kristillisdemokraatit Kirkkonummella - Kristdemokraterna i Kyrkslätt,
puheenjohtaja Rita Holopainen, ryhmässä 2 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua
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Kirkkonummen vasemmisto, puheenjohtaja Irja Bergholm, varapuheenjohtaja
varavaltuutettu Kari Hujanen, ryhmässä 1 valtuutettu ja 2 varavaltuutettua
Ryhmäkokoonpanot jäsentietoineen ovat oheismateriaalina. Ryhmien
kokoonpanojohtajatiedot viedään myös kunnan verkkosivuille
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
1 merkitä tiedokseen valtuustoryhmien kokoonpanot
2 hyväksyä, että kokoonpanotiedot viedään kunnan yleisille verkkosivuille

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 09.10.2017, § 58
Kunnanvaltuusto 9.10.2017
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
1 merkitä tiedokseen valtuustoryhmien kokoonpanot
2 hyväksyä, että kokoonpanotiedot viedään kunnan yleisille verkkosivuille
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 06.11.2017, § 229
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Gahmberg
ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi
kunnansihteeri
Kunnanhallituksen 25.9.2017 § 128 ja valtuuston käsittelyn 9.10.2017 § 58
jälkeen on tehty seuraavat muutokset valtuustoryhmäkokoonpanoihin.
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Valtuutettu Vesa-Pekka Sainio ilmoittaa 26.10.2017, että valtuutettu Pekka
M. Sinisalo on eronnut Perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Ryhmässä on
tämän jälkeen 3 jäsentä, Ryhmän puheenjohtaja on valtuutettu Riikka Purra.
Valtuutettu Pekka M. Sinisalo ilmoittaa 18.10.2017 perustaneensa
Kirkkonummen Sinisten valtuustoryhmän, johon Sinisalo kuuluu toistaiseksi
ainoana edustajana. Sinisalo on ryhmän puheenjohtaja.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedokseen seuraavat
muutokset valtuustoryhmiin:
- Perussuomalaiset, puheenjohtaja Riikka Purra, ryhmässä kolme valtuutettua
- Kirkkonummen Siniset, puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo, ryhmässä yksi
valtuutettu
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedokseen seuraavat
muutokset valtuustoryhmiin:
- Perussuomalaiset, puheenjohtaja Riikka Purra, ryhmässä kolme valtuutettua
- Kirkkonummen Siniset, puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo, ryhmässä yksi
valtuutettu
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
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Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 64
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedokseen
seuraavat muutokset valtuustoryhmiin:
- Perussuomalaiset, puheenjohtaja Riikka Purra, ryhmässä kolme valtuutettua
- Kirkkonummen Siniset, puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo, ryhmässä yksi
valtuutettu
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kuntakehitysjaosto, § 34, 17.10.2017
Kunnanhallitus, § 223, 06.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 65, 13.11.2017
§ 65
Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 10/2016: Kirkkonummen kunnan tulee hakea
osallisuutta HINKU-hankkeeseen
KIRDno-2017-1246
Kuntakehitysjaosto, 17.10.2017, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Valtuustoaloite 10/2016: Kirkkonummen kunnan tulee hakea osallisuutta
HINKU- hankkeeseen
Valtuutetut Minna Hakapää ja Anders Adlercreutz ensimmäisinä allekirjoittajina
jättivät valtuuston kokouksessa 19.12.2016 § 141 seuraavan aloitteen
(valtuustoaloite 10/2016):

"Tiivistelmä
Me Kirkkonummen kunnanvaltuutetut haluamme Kirkkonummen kunnan
hakevan osallisuutta kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU –hankkeeseen. Kunnat
kilpailevat tulevaisuudessa yhä kovemmin palveluista, yrityksistä ja asukkaista.
HINKU-kuntana Kirkkonummi parantaisi omaa asemaansa tässä kilpailussa.
Perustelu
Ilmaston muutos on ihmisen suurin uhka globaalien äärisääilmiöiden
lisääntyessä ja näin elinolosuhteiden muuttuessa. Myös eläinten ja kasvien
monimuotoisuus vaarantuu. Pariisin sopimuksen mukaisesti Suomi on
sitoutunut vähentämään päästöjään 40% vuoteen 2030 mennessä, ja olemaan
lähes hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2050. Tämä tavoite edellyttää toimia
myös kuntatasolla.
HINKU-hankkeessa kunta sitoutuu valtuuston päätöksellä tavoittelemaan
koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007
tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kunta sitoutuu myös määrittelemään
lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa sekä lisäksi tärkeimmät keinot
tavoitteeseen pääsemiseksi vähintään kerran viidessä vuodessa.
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Energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja alueellista hyvinvointia
Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä
uusiutuvan energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen lisäksi kunnat voivat
vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon
ja liikenteen päästöihin kunnan alueella. Alueen elinkeinoelämä ja asukkaat
kutsutaan mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on päästövähennysten
ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen,
energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoiminta- mahdollisuuksien kautta.

HINKU-foorumi ilmastotyön tukena
Kuntien ilmastotyön tukena toimii HINKU-foorumi, joka kokoaa yhteen
kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä alan
asiantuntijat.
HINKU-foorumi tarjoaa jäsenilleen verkostoitumismahdollisuuksia, tukea
päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja päästölaskentaan, näkyvyyttä ja
viestinnällisiä yhteistyömahdollisuuksia.
Länsi-Uudenmaan kunnista Hinku-kuntia ovat Lohja, Raasepori, Hanko,
Siuntio ja Inkoo. Uudet ratkaisut ovat olleet myös kustannustehokkaita ja
tukeneet alueen työllisyyttä. Kunnat kilpailevat tulevaisuudessa yhä kovemmin
palveluista, yrityksistä ja asukkaista. HINKU-kuntana Kirkkonummi parantaisi
omaa asemaansa tässä kilpailussa."
Aloitteen oli allekirjoittanut yhteensä 26 valtuutettua.

Kohti hiilineutraalia kuntaa- HINKU
Hinku-foorumi on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien ja yritysten verkosto, johon otetaan mukaan myös uusia jäseniä. Kunnan
osallistuminen Hinku-foorumiin ja ryhtyminen Hinku-kunnaksi edellyttää
Hinku-kriteerien täyttymistä sekä hankkeen johtoryhmän myönteistä päätöstä.
Tällä hetkellä Hinku-kuntia on 36 kpl.
Hinku-kriteerit
•
•
•

Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut tavoittelemaan koko
alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden
2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon
kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.
Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja
Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan
energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.
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•
•

•

Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan
ja SYKEn välillä.
Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät
hallinnonalat. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri
hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.
Työryhmä voi olla sama kuin esimerkiksi kunnan johtoryhmä tai
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen työryhmä.
Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä:
•
•

•
•
•

Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä
vähentävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään
seuraavan vuoden talousarviossa.
Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma eli
vuosikello, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla
kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan
alueella. Vuosikello sisältää suunnitellut investoinnit sekä
keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.
Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet
kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä
HINKUmappi-verkkopalvelussa.
Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan
vuosittain hankkeen saavutuksista.
Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille
viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.

Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöt
Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2-raportti -palvelussa
(http://www.co2-raportti.fi/). Vuosiraportti on luettavissa kunnan internetsivuilla https://www.kirkkonummi.fi/ilma-ja-ilmasto-seurantaraportit.
Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat valtaosin tieliikenteestä,
rakennusten lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta. Viimeisimmän
raportin mukaan kokonaispäästöt kasvoivat hieman vuonna 2016.
Sähkönkulutuksen päästöjen kasvu johtui sähkötuotannon päästöjen kasvusta.
Kaukolämmön tuotannon päästöjen kasvu johtui vuoden 2016 suuremmasta
lämmitystarpeesta. Muutoin päästöissä ei ollut suuria eroja verrattuna vuoteen
2015. Muihin kuntiin verrattuna Kirkkonummi sijoittuu keskitasolle.
Kirkkonummella ei ole vielä laadittu ilmastopoliittista ohjelmaa tai strategiaa
eikä myöskään koordinoitua ohjelmaa kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä
toimenpiteistä. Helsingin seudun MAL 2019 -suunnittelussa toimenpiteet
päästöjen vähentämiseksi nousevat vahvasti esille. Tämän johdosta kunnan on
syytä laatia em. ohjelma tai strategia.
Kunta on ollut mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa
(KETS) sen vuoteen 2016 päättyneellä sopimuskaudella. Uusi
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energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025 on käynnistynyt ja
liittyminen siihen on valmisteilla.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Kuntakehitysjaosto päättää
1
antaa seuraavan selvityksen vastineena valtuustoaloitteisiin:
Kirkkonummella on tarve koko kunnan tasolla koordinoituun ilmastotyön
tehostamiseen. Jäsenyys Hinku-foorumissa voi tukea kuntaa ilmastotyön
tavoitteiden saavuttamisessa. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan vielä edellytyksiä
hakea Hinku-jäsenyyttä. Merkittävimmin kasvihuonekaasupäästöihin voidaan
vaikuttaa maankäytön suunnitteluun ja liikenteeseen kohdistuvin keinoin.
Hiilineutraalisuuden tavoittelu edellyttää myös valmiutta merkittäviin päästöjä
vähentäviin investointeihin. Kunnan ensin laadittava ilmastopoliittinen
ohjelma, jonka yhteydessä mm. selvitetään mitä toimenpiteitä Hinkukriteeristön edellyttämä 80 % päästövähennystavoitteen täyttäminen
Kirkkonummella edellyttää.
Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on huomioitava ja sisällytettävä
valmisteilla olevaan kuntastrategiaan. Ilmastopoliittisen ohjelman valmisteluun
ja toteuttamiseen tulisi myös osoittaa tarvittavat määrärahat tulevien vuosien
talousarvioissa.
Mahdollisuudet fossiilisten energialähteiden käytön vähentämiseen
ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen tarkastellaan
ilmastopoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä ja osana
energiatehokkuussopimuksen toteuttamista.

2
lähettää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Käsittely
Kuntakehitysjaosto keskusteli aiheesta ja keskustelun aikana Reetta Hyvärinen
ehdotti seuraavaa muutosta päätökseen:
Kuntakehitysjaosto päättää
1
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Kirkkonummella on tarve koko kunnan tasolla koordinoituun ilmastotyön
tehostamiseen. Jäsenyys Hinku-foorumissa voi tukea kuntaa ilmastotyön
tavoitteiden saavuttamisessa ja julkisissa hankinnoissa, tuoda imagohyötyjä
sekä kestävää elinvoimaa lisääviä ratkaisuja ja etuja kunnan kehittämiseen
Hinku-verkoston kumppanuuksien kautta. Kuntakehitysjaosto huomauttaa,
että Hinku-verkostolla ei ole jäsenmaksua. Ilmastonmuutoksen hillintä
ja sopeutuminen on huomioitava ja sisällytettävä valmisteilla olevaan
kuntastrategiaan. Mahdollisuudet fossiilisten energialähteiden käytön
vähentämiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen
tarkastellaan ilmastopoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä.
2
esittää kunnnanhallitukselle, että Kirkkonummen kunnan tulee hakea Hinkujäsenyyttä.

Hyvärisen ehdotusta kannatettiin ja kannatettiin myös pohjaehdotusta.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että kuntakehitysjaosto
äänestää pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen kesken. Puheenjohtaja
ehdotti, että kuntakehitysjaosto äänestää siten, että he ketkä kannattavat
pohjaehdotusta äänestävät jaa ja he ketkä kannattavat muutosehdotusta
äänestävät ei. Jos ei-ääniä on enemmän, niin kuntakehitysjaosto päättää
Hyvärisen ehdotuksen mukaisesti. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä, mutta Kati Kettunen totesi
valinneensa jaa-äänen virheellisesti äänestystilanteessa. Puheenjohtaja
totesi, että äänestystulos oikaistaan pöytäkirjaan Kettusen toteamalla tavalla.
Oikea äänestystulos on 1 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä. Kuntakehitysjaosto hyväksyi
Hyvärisen muutosehdotuksen.

Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti
1
antaa seuraavan selvityksen vastineena valtuustoaloitteisiin: Kirkkonummella
on tarve koko kunnan tasolla koordinoituun ilmastotyön tehostamiseen.
Jäsenyys Hinku-foorumissa voi tukea kuntaa ilmastotyön tavoitteiden
saavuttamisessa ja julkisissa hankinnoissa, tuoda imagohyötyjä sekä kestävää
elinvoimaa lisääviä ratkaisuja ja etuja kunnan kehittämiseen Hinku-verkoston
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kumppanuuksien kautta. Kuntakehitysjaosto huomauttaa, että Hinkuverkostolla ei ole jäsenmaksua. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
on huomioitava ja sisällytettävä valmisteilla olevaan kuntastrategiaan.
Mahdollisuudet fossiilisten energialähteiden käytön vähentämiseen
ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen tarkastellaan
ilmastopoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä. Kuntakehitysjaosto
päättää esittää kunnnanhallitukselle, että Kirkkonummen kunnan tulee hakea
Hinku-jäsenyyttä.
2
esittää kunnnanhallitukselle, että Kirkkonummen kunnan tulee hakea Hinkujäsenyyttä.
.

Kunnanhallitus, 06.11.2017, § 223
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Gahmberg
ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi
kunnansihteeri
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
merkitä tiedokseen kuntakehitysjaoston vastauksen ja ehdotuksen
toimenpiteeksi sekä antaa Hinku -jäsenyyden hakemisen valmistelutehtävän
yhdyskuntatekniikan toimialalle
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto pitää vastausta ja toimenpiteitä
riittävinä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely:
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Suunnitteluinsinööri Pasi Tainio (Hinku-tiimin vetäjä) oli kokouksessa läsnä
asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta päätöksenteon alkaessa.

Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
merkitä tiedokseen kuntakehitysjaoston vastauksen ja ehdotuksen
toimenpiteeksi sekä antaa Hinku -jäsenyyden hakemisen valmistelutehtävän
yhdyskuntatekniikan toimialalle
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto pitää vastausta ja toimenpiteitä
riittävinä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 65
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto
1
merkitsee tiedokseen kuntakehitysjaoston vastauksen ja ehdotuksen
toimenpiteeksi sekä antaa Hinku -jäsenyyden hakemisen valmistelutehtävän
yhdyskuntatekniikan toimialalle
2
pitää vastausta ja toimenpiteitä riittävinä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

KÄSITTELY
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Hinku -tiimin vetäjä Pasi Tainio oli kokouksessa esittelemässä Hinku -hanketta.
Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset:
Valtuutettu Kim Åström ehdotti, että päätökseen lisätään 3 - kohta
seuraavasti:
Hankkeen tiimoilta Kirkkonummen hiilijalanjäljen vähentämisen tavoitteeksi
asetetaan vähintään 40% vuoteen 2030 mennessä ja 80% vuoteen 2050
mennessä vuoden 2007 tasosta.
Ehdotusta kannatettiin.
Valtuutettu Hanna Haikonen ehdotti että päätökseen lisätään 4 - kohta
seuraavasti:
Hinkun mahdollistamiin hankkeisiin lähdetään vain erillispäätöksellä, kun
Kirkkonummen kuntaan ja kuntalaisiin kohdistuvat vaikutukset ja kustannukset
on arvioitu päätöksenteon tueksi.
Ehdotusta kannatettiin.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuustossa ei
ole tehty päätösehdotusta hylkäävää ehdotusta, joten valtuusto hyväksyi
yksimielisesti 1 - päätösehdotuskohdan ja että kokouksessa tehdyt ehdotukset
ovat evästyksiä jatkovalmistelulle. Kumpaakaan evästysehdotusta ei hyväksytty
yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että valtuusto äänestää ehdotuksista.
Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto äänestää ensin Åströmin ehdotuksesta ja
sitten Haikosen ehdotuksesta seuraavasti:
Åströmin ehdotus:
Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto äänestää Åströmin
lisäysehdotuksestä sähköisesti siten, että ne jotka kannattavat
päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Åströmin
lisäysehdotusta, äänestävät Ei. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.
Valtuutettu Anna Aintila totesi, että hänen äänestyslaitteensa ei toimi ja
puheenjohtaja totesi, että Aintilan ääni lisätään manuaalisesti tulokseen. Aintila
äänesti JAA.
Äänestystulos on 38 JAA - ääntä ja 13 -Ei -ääntä. Pohjaehdotus sai enemmän
ääniä.
Haikosen ehdotus:
Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto äänestää Haikosen lisäysehdotuksestä
sähköisesti siten, että ne jotka kannattavat päätösehdotusta, äänestävät
JAA ja ne jotka kannattavat Haikosen lisäysehdotusta, äänestävät Ei. Ehdotus
äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Valtuutettu Anna Aintila totesi, että hänen
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äänestyslaitteensa ei toimi ja puheenjohtaja totesi, että Aintilan ääni lisätään
manuaalisesti tulokseen. Aintila äänesti JAA.
Äänestystulos on 28 JAA - ääntä ja 22 -Ei -ääntä ja 1 tyhjä. Pohjaehdotus sai
enemmän ääniä.
Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.
Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
32 Jaa -ääntä, 18 Ei -ääntä, 1 oli poissa.
Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestykset
Evästys Åströmin ehdotus PE jaa evästyslisäys EI
Jaa
Bodil Lindholm
Markus Myllyniemi
Marjut Frantsi-Lankia
Kati Kettunen
Johanna Fleming
Saara Huhmarniemi
Noora Piili
Pekka Sinisalo
Tero Suominen
Kari Hujanen
Linda Basilier
Miisa Jeremejew
Anni-Mari Syväniemi
Ari Harinen
Anders Adlercreutz
Maija Lounamaa
Pirkko Lehtinen
Jens Gellin
Elina Utriainen
Sanna Andersen
Anna-Mari Toikka
Eja Björkqvist
Antti Salonen
Tony Björk
Patrik Lundell
Ulf Kjerin
Tuula Peura
Riikka Purra
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Timo Haapaniemi
Kim Männikko
Outi Saloranta-Eriksson
Maarit Orko
Reetta Hyvärinen
Pekka Oksanen
Jukka Tammi
Hanna Haikonen
Petri Ronkainen
Ei
Hans Hedberg
Matti Kaurila
Ulla Seppälä
Kim Åström
Mikko Kara
Carl-Johan Kajanti
Piia Aallonharja
Susan Honka
Raija Vahasalo
Anneli Granström
Erkki Majanen
Rita Holopainen
Katarina Helander
Evästys Haikonen PE JAA Haikonen EI
Jaa
Tero Suominen
Johanna Fleming
Ulf Kjerin
Maija Lounamaa
Maarit Orko
Pekka Oksanen
Marjut Frantsi-Lankia
Noora Piili
Linda Basilier
Jens Gellin
Anders Adlercreutz
Tuula Peura
Pirkko Lehtinen
Saara Huhmarniemi
Elina Utriainen
Kari Hujanen
Markus Myllyniemi
Bodil Lindholm
Kim Männikko
Antti Salonen
Jukka Tammi
Reetta Hyvärinen
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Ari Harinen
Miisa Jeremejew
Patrik Lundell
Riikka Purra
Anna-Mari Toikka
Ei
Pekka Sinisalo
Piia Aallonharja
Susan Honka
Kati Kettunen
Matti Kaurila
Hanna Haikonen
Hans Hedberg
Ulla Seppälä
Sanna Andersen
Mikko Kara
Eja Björkqvist
Carl-Johan Kajanti
Kim Åström
Raija Vahasalo
Anneli Granström
Tony Björk
Timo Haapaniemi
Katarina Helander
Rita Holopainen
Anni-Mari Syväniemi
Erkki Majanen
Petri Ronkainen
Tyhjä
Outi Saloranta-Eriksson
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 66
Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3322)
hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
KIRDno-2017-308
Liitteet

1 Veikkolan keskusta k39 SEL 3322, kunnanvaltuuston päätös 13.11.2017.pdf
2 Veikkola k39 vastineet, kunnanvaltuuston päätös 13.11.2017.pdf
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 08.12.2016 § 93
Muutettava asemakaava sijaitsee Veikkolan keskustassa, Koskentien ja
Tuijatien välisellä alueella. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osittain
liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) ja osittain asuinrakennusten
korttelialuetta (A-1). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1 ha. Veikkolan
keskustan korttelin 39 asemakaavan muutos on kunnanvaltuuston
hyväksymässä kaavoitusohjelmassa osoitettu aloitettavaksi vuonna 2016.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman
21.1.2016 (3 §) ja kaavamuutos on kuulutettu vireille 26.2.2016.
Asemakaavan muutokset tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa Koskentien varressa
olevaa päivittäistavarakaupan liikerakennusta ja pysäköintialuetta
asuinrakennusten korttelialueelle. Lisäksi tavoitteena on suunnitella jäljelle
jäävän asuinrakennusten korttelialueen rakentamista.
Kaavamuutosehdotus
Ehdotuksessa liikerakennusten tonttia on laajennettu noin 2800 m2 ja
rakennusoikeus on lisääntynyt 425 k-m2. Tonttia on laajennettu niin, että
sille mahtuu päivittäistavarakaupan autopaikkamitoituksen (1 ap/20 k-m2)
mukainen määrä autopaikkoja, eli 100 autopaikkaa. Kaupalla on nykyisin 44
autopaikkaa, joten lisäys on 56 autopaikkaa. Tontin itälaidalle on merkitty
10 metriä leveä alue jolla puusto on säilytettävä/istutettava näkösuojaksi
viereiselle rivitalolle. Tämän alueen reunalle on merkitty rakennettavaksi tiilestä
muurattava aita melusuojaksi kaupan huoltopihalta syntyvää melua vastaan.
Aita on rakennettava viimeistään pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä.
Asuinrakennusten tonttia on muutettu kerrostalojen tontiksi. Tontille
voi rakentaa 1400 k-m2:n kokoisen neljä ja puolikerroksisen kerrostalon.
Muutoksessa on säilytetty määräys jonka mukaan tontille voi rakentaa
esim. vanhusten ryhmä- ja palveluasuntoja yhteistiloineen. Asuinrakennus
on sijoitettu tontille niin, että se ei varjosta ympäristössä olevien
asuinrakennusten pihamaita.
Ehdotuksen nähtävillä olo
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Kunnanhallitus päätti 11.4.2016 asettaa kaavamuutosehdotuksen nähtäville
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Ehdotus oli nähtävillä 9.5 – 10.6.2016.
Nähtävillä olon aikana jätettiin viisi muistutusta ehdotuksesta.
Muistutusten ja lausuntojen johdosta AK-korttelialueelle on lisätty rakennusala
puistomuuntamoa (et) varten ja kaavamääräyksiä on muutettu niin, että
KL-korttelialueelle rakennettava aita on rakennettava pysäköintialueen
rakentamisen yhteydessä sekä että AK-korttelialueen autopaikoista 8 saa
sijoittaa KL-korttelialueen pysäköimispaikalle. Lisäksi kaavakartalle on lisätty
määräyksiä rakentamisesta pohjavesialueella sekä huleveden käsittelystä.
Ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa on
kunnan ja Keskon välillä tehtävä esisopimus tontin laajennuksen myynnistä ja
toteutuksesta.
Valmistelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. (09)2967 2533,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Asiakirjat:
- Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen selostus, sisältäen
asemakaavan muutoskartan piir.nro 3279.
- kaavoittajan vastineet kaavamuutosehdotusesta saatuihin lausuntoihin ja
muistutuksiiin.

Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1.
se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi tämän asian
liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet kaavamuutosehdotuksesta saatuun
palautteeseen.
2.
se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL 52 §:n mukaisesti
Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen, piir.nro 3279, ja
siihen liittyvät asiakirjat.
3.
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ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa kunnan
ja Keskon välillä on oltava hyväksytty ja allekirjoitettu esisopimus tontin
laajennuksen myynnistä ja toteutuksesta.

Käsittely
Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson esitteli kaavahankkeen lautakunnalle.

Päätös
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto koska asia koskee valmistelua
_____

Kunnanhallitus 23.01.2017 § 19
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että
1
se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi tämän asian
liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet kaavamuutosehdotuksesta saatuun
palautteeseen ja
2
se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL 52 §:n mukaisesti
Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen, piir.nro 3279 ja
siihen liittyvät asiakirjat ja
3
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ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa kunnan
ja Keskon välillä on oltava hyväksytty ja allekirjoitettu esisopimus tontin
laajennuksen myynnistä ja toteutuksesta ja
4
pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Käsittely
Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson oli läsnä kokouksessa klo 17:25 - 17:36 ja
poistui kokouksesta päätöksenteon alkaessa.
Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen:
1
- asemakaavaehdotuksen AK - korttelialueen suurinta sallittua kerroslukua
pienennetään kolmeen
- asemakaavaehdotuksen AK - korttelialueella saa rakentaa terveys- ja
hyvinvointipalveluja koko maantasokerrokseen. Muutokset päivitetään
asiakirjoihin ennen valtuuston kokousta.
2
ja toteaa 11.4.2016 tekemän päätöksensä siitä, että kunnan omistuksessa
oleva AK-korttelin kunta varaa etusijalla vanhusten ryhmä- ja palveluasuntoja
tai senioriasuntoja varten
3
muilta osin se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellä
mainituin muutoksin ja tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet
kaavamuutosehdotuksesta saatuun palautteeseen ja
4
ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa
kunnan ja Keskon välillä on oltava hyväksytty ja allekirjoitettu esisopimus
tontin laajennuksen myynnistä ja toteutuksesta.
Puheenjohtaja Raija Vahasalo, Timo Haapaniemi, Johanna Isomäki-Reik ja Outi
Saloranta-Eriksson kannattivat Matti Kaurilan ehdotusta.
Pekka M. Sinisalo teki käsittelyn aikana seuraavan ehdotuksen:
Asemakaavaehdotuksen AK - korttelialueen suurinta sallittua kerroslukua
pienennetään kolmeen ja puoleen kerrokseen.
Sinisalon tekemän ehdotuksen jälkeen Matti Kaurila muutti ehdotuksensa
ensimmäistä kohtaa sisällyttäen Sinisalon tekemän ehdotuksen omaan
ehdotukseensa siten, että AK-korttelialueen suurinta sallittua kerroslukua
pienennetään kolmeen ja puoleen kerrokseen.
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Puheenjohtaja Raija Vahasalo, Timo Haapaniemi, Johanna Isomäki-Reik ja
Outi Saloranta-Eriksson kannattivat Matti Kaurilan uutta, Pekka M. Sinisalon
tekemän ehdotuksen sisältämää ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että tehdyt ehdotukset ovat kohdan 1 ensimmäisen
lauseen osalta samansisältöiset, joten ne voidaan yhdistää.
Muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä äänestettiin
seuraavasti: pohjaehdotus JAA ja Kaurilan/Sinisalon muutosehdotus EI.
Pohjaehdotuksen (JAA) puolesta äänestivät Ari Harinen, Hans Hedberg,
Pirkko Lehtinen, Michaela Lindholm ja Anna-Lotta Wichmann. Kaurilan/
Sinisalon muutosehdotuksen puolesta (EI) äänestivät Anders Adlercreutz, Timo
Haapaniemi, Johanna Isomäki-Reik, Matti Kaurila, Antti Kilappa, Outi SalorantaEriksson, Pekka M. Sinisalo ja Raija Vahasalo. Muutosehdotus hyväksyttiin
äänin 8-5.

Päätös
Kunnanhallitus:
kunnanhallitus päätti, että
1
- asemakaavaehdotuksen AK - korttelialueen suurinta sallittua kerroslukua
pienennetään kolmeen ja puoleen
- asemakaavaehdotuksen AK - korttelialueella saa rakentaa terveys- ja
hyvinvointipalveluja koko maantasokerrokseen. Muutokset päivitetään
asiakirjoihin ennen valtuuston kokousta.
2.
ja toteaa 11.4.2016 tekemän päätöksensä siitä, että kunnan omistuksessa
oleva AK-korttelin kunta varaa etusijalla vanhusten ryhmä- ja palveluasuntoja
tai senioriasuntoja varten
3
muilta osin se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellä
mainituin muutoksin ja tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet
kaavamuutosehdotuksesta saatuun palautteeseen ja
4
ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa
kunnan ja Keskon välillä on oltava hyväksytty ja allekirjoitettu esisopimus
tontin laajennuksen myynnistä ja toteutuksesta.
Tiedoksi
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Kunnanvaltuusto
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua (valmistelua)
_____

Kunnanvaltuusto 13.11.2017
Kaava-asiakirjat on korjattu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ja
asemakaavan muutoskartalle on annettu uusi piirustusnumero 3304.
Kaava-alueen ja siihen rajoittuville maanomistajille annettiin mahdollisuus
kommentoida kaava-asiakirjoihin tehtyjä korjauksia. Määräaikaan mennessä ei
saatu yhtään kommenttia.
Kirkkonummen kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Veikkolan
Koskentien Kaupan kesken on 18.10.2017 allekirjoitettu esisopimus alueiden
luovuttamisesta.

Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto päättää
1
hyväksyä tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet
kaavamuutosehdotuksesta saatuun palautteeseen ja
2
hyväksyä MRL 52 §:n mukaisesti Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan
muutoksen, piir.nro 3304 ja siihen liittyvät asiakirjat.

KÄSITTELY
Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson oli kokouksessa esittelemässä
kaavahanketta.
Keskustelun aikana varavaltuutettu Maija Lounamaa teki seuraavan
muutosehdotuksen:
Luovutaan kunnanhallituksen tekemästä muutoksesta kaavan AK korttelin
kerroslukuun ja vahvistetaan yhdyskuntatekniikan lautakunnan 8.12.2016
hyväksymä asemakaavaehdotus.
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Ehdotusta kannatettiin.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että varavaltuutettu
Lounamaa on tehnyt muutosehdotuksen. Ehdotusta on kannatettu.
Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt muutosehdotusta yksimielisesti, joten
puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään sähköisesti siten, että ne,
jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat Lounamaan muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa,
kunnanvaltuusto päättää Lounamaan ehdotuksen mukaisesti.
Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.
Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä kuten alla. Valtuutettu
Anna Aintila totesi, että hänen äänestyslaitteensa ei toimi ja puheenjohtaja
totesi, että Aintilan ääni lisätään manuaalisesti tulokseen. Aintila äänesti
EI. Äänestystulos on 23 JAA - ääntä ja 28 -Ei -ääntä. Lounamaan ehdotus sai
enemmän ääniä.
Äänestykset
Lounamaa muutosehdotus PE JAA Lounamaa EI
Jaa
Outi Saloranta-Eriksson
Sanna Andersen
Marjut Frantsi-Lankia
Matti Kaurila
Kati Kettunen
Susan Honka
Mikko Kara
Raija Vahasalo
Ulla Seppälä
Markus Myllyniemi
Hanna Haikonen
Anni-Mari Syväniemi
Anneli Granström
Petri Ronkainen
Piia Aallonharja
Riikka Purra
Rita Holopainen
Pekka Sinisalo
Katarina Helander
Timo Haapaniemi
Kim Åström
Erkki Majanen
Antti Salonen
Ei
Noora Piili
Patrik Lundell
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Hans Hedberg
Elina Utriainen
Maija Lounamaa
Tony Björk
Johanna Fleming
Jens Gellin
Ulf Kjerin
Kim Männikko
Pirkko Lehtinen
Kari Hujanen
Anders Adlercreutz
Tero Suominen
Reetta Hyvärinen
Maarit Orko
Anna-Mari Toikka
Saara Huhmarniemi
Bodil Lindholm
Ari Harinen
Miisa Jeremejew
Linda Basilier
Eja Björkqvist
Carl-Johan Kajanti
Pekka Oksanen
Tuula Peura
Jukka Tammi
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti
1
tehdä seuraavan muutoksen Veikkolan keskustan korttelin 39 piirustuksen
3304 mukaiseen asemakaavan muutokseen: Luovutaan kunnanhallituksen
tekemästä muutoksesta kaavan AK korttelin kerroslukuun ja vahvistetaan
yhdyskuntatekniikan lautakunnan 8.12.2016 hyväksymä asemakaavaehdotus.
2
hyväksyä tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet
kaavamuutosehdotuksesta saatuun palautteeseen ja
3
muilta osin hyväksyä MRL 52 §:n mukaisesti Veikkolan keskustan korttelin
39 asemakaavan muutoksen ja todeta, että 1 - kohdan mukaan muutetulle
asemakaavapiirustukselle annetaan uusi piirustusnumero 3322.

Eriävä mielipide:

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
13.11.2017

4/2017

31 (81)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Valtuutetut Matti Kaurila, Raija Vahasalo, Piia Aallonharja, Pekka M. Sinisalo,
Anneli Granström, Rita Holopainen, Petri Ronkainen, Hanna Haikonen, Ulla
Seppälä, Anni-Mari Syväniemi, Outi Saloranta- Eriksson sekä varavaltuutetut
Susan Honka ja Sanna Andersen jättivät kunnanvaltuuston päätökseen eriävän
mielipiteen: Päätös oli vastoin lähidemokratiaa eikä huomioinut veikkolalaisten
kaavasta antamia palautteita ja muistutuksia.
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Kuntatekniikan lautakunta, § 22, 31.08.2017
Kuntatekniikan lautakunta, § 42, 28.09.2017
Kunnanhallitus, § 176, 16.10.2017
Kunnanvaltuusto, § 67, 13.11.2017
§ 67
Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2016-2017
KIRDno-2017-141
Kuntatekniikan lautakunta, 31.08.2017, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Liitteet

1 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2016-2017.pdf
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälien 7 ja 11 mukaan, tulee kunnan vähintään
kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.
Kaavoituskatsauksessa esitellään kaavahankkeet lyhyesti sekä kerrotaan
näiden käsittelyvaiheista. Katsauksen tiedot ovat luonteeltaan toteavia. Siinä ei
linjata uusia asioita.
Liite: Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2016-2017
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja
Kuntatekniikan lautakunta päättää:
1.
hyväksyä omalta osaltaan kaavoituskatsauksen
2.
toimittaa katsauksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
3.
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena,
joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa,
palvelupisteessä ja kirjastoissa
Päätös
Kuntatekniikan lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta siirtää tämän pykälän
käsiteltäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen 28.9.
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Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
21.36.

Kuntatekniikan lautakunta, 28.09.2017, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Liitteet

1 Kaavoituskatsaus 2016-2017.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja
Kuntatekniikan lautakunta päättää:
1.
hyväksyä omalta osaltaan kaavoituskatsauksen
2.
toimittaa katsauksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
3.
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena,
joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa,
palvelupisteessä ja kirjastoissa.
Käsittely:
Matti Kaurila esitti seuraavan muutosehdotuksen:
Kaavoituskatsauksesta poistetaan lause "Tällä hetkellä uudisrakentamisessa
kerrostaloasuminen on Helsingin seudun suosituin asuinmuoto ja näin on
tilastojen mukaan myös Kirkkonummella."
Puheenjohtaja totesi, että Matti Kaurilan ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.
Päätös
Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen:
1.
hyväksyä omalta osaltaan kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksesta
poistetaan lause "Tällä hetkellä uudisrakentamisessa kerrostaloasuminen on
Helsingin seudun suosituin asuinmuoto ja näin on tilastojen mukaan myös
Kirkkonummella."
2.
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toimittaa katsauksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
3.
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena,
joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa,
palvelupisteessä ja kirjastoissa.

Kunnanhallitus, 16.10.2017, § 176
Valmistelijat / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Liitteet

1 Liite kh, Kaavoituskatsaus 2016-2017
2 Kaavoituskatsaus 2016-2017_suomi_kunnanvaltuustolle, kh 16.10.2017
korjattu.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
hyväksyä kaavoituskatsauksen julkaistavaksi kunnan kotisivuilla
sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja
liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee katsauksen tiedokseen.

Kunnanhallitus 16.10.2017 käsittely:
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja johtava
rakennustarkastaja Panu Latvala olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Käsittelyn aikana todettiin, että liitteessä olevat eräät tekstivirheet korjataan
teknisinä korjauksina.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
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hyväksyä kaavoituskatsauksen julkaistavaksi kunnan kotisivuilla
sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja
liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee katsauksen tiedokseen.

Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 67
Liitteet

1 Kaavoituskatsaus 2016-2017_suomi_kunnanvaltuustolle, kh 16.10.2017
korjattu.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
katsauksen tiedokseen.
KÄSITTELY
Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen oli kokouksessa esittelemässä
kaavoituskatsausta.

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Kuntatekniikan lautakunta, § 21, 31.08.2017
Kuntatekniikan lautakunta, § 41, 28.09.2017
Kunnanhallitus, § 177, 16.10.2017
Kunnanvaltuusto, § 68, 13.11.2017
§ 68
Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 2017
KIRDno-2017-143
Kuntatekniikan lautakunta, 31.08.2017, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikael Pettersson
mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
kaavoitusteknikko
Liitteet

1 Asemakaavojen ajanmukaisuus 2017.doc
2 Asemakaavojen ajanmukaisuus kartta 2017.pdf
3 Aska ajanmukaisuus Kuntaliitto ja MRL.pdf
4 Aska ajanmukaisuus Kuntaliitto ja MRL RU.pdf
Yleistä
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 51 §:n ja 60 §:n 1 momentin mukaan
kunnan on seurattava asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa
ryhdyttävä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi.
MRL 60 § 2 momentti sisältää erityistä arviointimenettelyä koskevan
säännöksen.

MRL 60 § 2 momentin nojalla kunnan on tehtävä päätökset sellaisen
asemakaavan ajanmukaisuudesta joka on ollut voimassa 13 vuotta eli siitä, että
se on toteuttamiskelpoinen eikä sisällöllisesti vanhentunut. Mikäli asemakaava
todetaan vanhentuneeksi, ei rakennuslupaa voida myöntää ja alueella tulee
voimaan rakennuskielto (MRL 61 §). Kunta voi kuitenkin käynnistää alueen
kaavamuutoksen MRL 60 §:n 1 momentin perusteella.

Asemakaavojen ajanmukaisuus
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut on käynyt läpi ne Kirkkonummen
asemakaavat, joita koskee kaavojen ajanmukaisuuden arviointi vuonna 2017
eli ne jotka ovat tulleet voimaan vuonna 2004. Tällaisia asemakaavoja ja
muutoksia on viisi kappaletta. (katso liitteenä oleva luettelo).
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Mikäli asemakaava-alue todetaan merkittävältä osalta toteutumattomaksi,
kohdistuu tarkastelu toteutumattoman kerrosalan lisäksi myös
toteutumattoman alueen pinta-alaan, sijaintiin, maanomistusoloihin,
käyttötarkoitukseen ja sen merkitykseen kaavaratkaisun kokonaisuuden osalta.
Lisäksi arvioinnin lähtökohtana olevan ympäristökuvan osalta on tarkasteltu
alueen aiemmasta toteutuksesta olennaisesti poikkeavaa, vaikkakin kaavan
mukainen rakentaminen. Alueen muun rakentamisen kanssa samankaltainen
rakentaminen ei anna perustetta ajanmukaisuuden arviointiin.
Ajanmukaisuuden arvioinnissa on huomioitu edellisten lisäksi valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet, ylemmän asteen kaavoituksen ohjeet ja selvitykset
sekä alueella haettujen poikkeamisten määrä.

Tarkastelussa on todettu, että kunnassa ei ole vuonna 2004 voimaan tulleita
asemakaavoja jotka ovat merkittävältä osalta edelleen toteuttamatta.

asiakirjat:
•
•
•

kuntaliiton yleiskirje 15/80/2011 sekä MRL 60 § ja 61 §
luettelo asemakaavoista jotka ovat tulleet voimaan vuonna 2004
vuonna 2004 voimaan tulleiden asemakaavojen sijainti

Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
ettei Kirkkonummella ole sellaisia, vuonna 2004 voimaan tulleita, MRL 60 §:n
2 momentin tarkoittamia asemakaavoja, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon
asettamista.
Päätös
Kuntatekniikan lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta siirtää tämän pykälän
käsiteltäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen 28.9.

Kuntatekniikan lautakunta, 28.09.2017, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikael Pettersson
mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
kaavoitusteknikko
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Liitteet

1 Asemakaavojen ajanmukaisuus 2017.doc
2 Asemakaavojen ajanmukaisuus kartta 2017.pdf
3 Aska ajanmukaisuus Kuntaliitto ja MRL.pdf
4 Aska ajanmukaisuus Kuntaliitto ja MRL RU.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
ettei Kirkkonummella ole sellaisia, vuonna 2004 voimaan tulleita, MRL 60 §:n
2 momentin tarkoittamia asemakaavoja, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon
asettamista.
Päätös
Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 16.10.2017, § 177
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikael Pettersson
mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
kaavoitusteknikko
Liitteet

1 Asemakaavojen ajanmukaisuus 2017.doc
2 Asemakaavojen ajanmukaisuus kartta 2017.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
toteaa, että Kirkkonummella ei ole sellaisia vuonna 2004 voimaan tulleita, MRL
60 § 2 mom tarkoittamia asemakaavoja, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon
asettamista.

Kunnanhallitus 16.10.2017 käsittely:
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli läsnä kokouksessa asian
käsittelyn ajan.

Päätös
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Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
toteaa, että Kirkkonummella ei ole sellaisia vuonna 2004 voimaan tulleita, MRL
60 § 2 mom tarkoittamia asemakaavoja, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon
asettamista.

Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 68
Liitteet

1 Asemakaavojen ajanmukaisuus kartta 2017.pdf
2 Asemakaavojen ajanmukaisuus 2017.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toteaa, että
Kirkkonummella ei ole sellaisia vuonna 2004 voimaan tulleita, MRL 60 § 2 mom
tarkoittamia asemakaavoja, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon asettamista.

KÄSITTELY
Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen oli kokouksessa läsnä tämän pykälän
aikana valtuuston mahdollisia kysymyksiä varten.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Kunnanhallitus, § 199, 30.10.2017
Kunnanvaltuusto, § 69, 13.11.2017
§ 69
Osavuosikatsaus elokuu 2017
KIRDno-2017-672
Kunnanhallitus, 30.10.2017, § 199
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Osavuosikatsaus_elokuu 2017.pdf
Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan
kuntatasolla, toimielintasolla ja tehtävätasolla. Raportoinnissa seurataan
taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen
toteutumista.
Kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka lautakuntien
ja johtokunnan raporttien perusteella laatii kaksi ovasuosikatsausta
kunnanvaltuustolle, vuoden 2017 osalta tilanteista 31.5. ja 31.8. sekä
tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Kunnanhallitus päättää, miten
kunnan toimielimet raportoivat sille.
Valmistelija: talousjohtaja Juha Hörkkö, puh. 050-577 4977

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää hyväksyä toimielinten taloudellisen tuloksen,
toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumatiedot 31.8.2017 ja
antaa ne valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti hyväksyä toimielinten taloudellisen tuloksen,
toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumatiedot 31.8.2017 ja
antaa ne valtuustolle tiedoksi.

Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 69
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tiedokseen toimielinten taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja
tunnuslukujen toteutumatiedot 31.8.2017.
KÄSITTELY
Talousjohtaja Juha Hörkkö esitteli kokouksessa syyskuun talouden
toteutumatietoja.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, § 27, 25.10.2017
Kunnanhallitus, § 217, 06.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 70, 13.11.2017
§ 70
Lisämääräraha-anomus Kirkkonummen Veden käyttötalouden määrärahoihin
KIRDno-2017-691
Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, 25.10.2017, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Arosilta-Gurvits
anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi
vesihuoltopäällikkö
Kirkkonummen Veden vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden käyttötulot ja
käyttökate ovat ennusteen mukaan alittumassa. Tulojen arvioitu alitus on noin
300 000 euroa.
Kunnanvaltuuston päättämässä vuoden 2017 talousarviossa sitovuustaso on
vesihuoltolaitoksen osalta vesihuollon toimintakate, joka oli talousarviossa osa
palvelutuotannon lautakunnan sitovaa toimintakatetta.
Vedenmyynnin ja jätevedenkäsittelyn määrien lasku on jatkunut suurempana
kuin mitä vuoden 2017 talousarviota laadittaessa oli arvioitu, vaikka jo
tällöin oli havaittu kulutuksen merkittävä väheneminen. Toimintakuluissa
ei ole mahdollista päästä vastaaviin säästöihin. Ennakoitua pienempinä
toteutuvista puhdas- ja jätevesimääristä aiheutuu säästöä, mutta menoja
lisää vastaavalla summalla oman vedentuotannon jääminen arviolta
jopa 135 000 m3 normaalia pienemmäksi, mikä tarkoittaa noin 120 000 €
ostoveden lisäkustannusta. Meikojärven pinta oli kesällä ja vielä loppusyksystä
poikkeuksellisen matalalla, minkä vuoksi vedenottoa jouduttiin vähentämään
heinäkuusta alkaen ja lopulta keskeyttämään syyskuussa kokonaan, kun
järven pinta saavutti vedenottoluvan alarajan. Vedenottoa pystyttiin jatkamaan
lokakuun puolivälissä. Vastaavaa ei ole tapahtunut yli kymmeneen vuoteen.
Muiden kuluerien osalta ei ole ennakoitavissa määrärahojen ylitystä.
Esitys talousarviomuutoksesta:
TA2017

tot. 31.8.2017

TA2017
muutosesitys

Tuotot

7 412 000

3 625 947

7 112 000

Kulut

-4 895 716

-2 729 936

-4 895 716

Toimintakate

2 516 284

Käyttötalous

2 2160 284
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Toisessa osavuosikatsauksessa (Vesihuoltolaitoksen johtokunta 20.9.2017
§ 19) käyttötalouden tulojen arvioitiin jäävän 150 000 € budjetoidusta.
Tämän jälkeen toteutuneen 3. laskutuskauden perusteella tulot ja edelleen
toimintakate toteutuvat arviolta noin 300 000 euroa suunniteltua pienempinä.
Rahoituslaskelmassa on varauduttu budjetoituihin 3 260 000 euron
investointeihin. Osavuosikatsauksen 31.8. ennusteen mukaan investoinnit
toteutuvat noin 800 000 euroa budjetoitua pienempinä. Käyttötalouden tulojen
alituksen ja investointimenojen yhteenlaskettu vaikutus maksuvalmiuteen
olisi kokonaisuudessa positiivinen (n. 500 000 € budjetoitua parempi).
Käyttötalouden toimintakatteen lasku ei näin ollen kokonaisuudessaan edellytä
vesihuollon rahoittamista lainalla.
Vuoden 2017 toimintakatteen lasku on otettu huomioon vuoden 2018
talousarvioesityksen valmistelussa.
Ehdotus
Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö
Kirkkonummen Vesi – liikelaitoksen johtokunta päättää esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesihuollon vuoden
2017 talousarvion käyttötalouden toimintatuotoista vähennetään 150 000
euroa kustannuspaikalta 9510 ja 150 000 euroa kustannuspaikalta 9550, ja
näin olleen sitovasta toimintakatteesta vähennetään 300 000 euroa.

Päätös
Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 06.11.2017, § 217
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Arosilta-Gurvits
anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi
vesihuoltopäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuollon vuoden 2017 talousarvion
käyttötalouden toimintatuotoista vähennetään 150 000 euroa
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kustannuspaikalta 9510 ja 150 000 euroa kustannuspaikalta 9550, ja näin
olleen sitovasta toimintakatteesta vähennetään 300 000 euroa.
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely:
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa läsnä asian
käsittelyn ajan.

Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuollon vuoden 2017 talousarvion
käyttötalouden toimintatuotoista vähennetään 150 000 euroa
kustannuspaikalta 9510 ja 150 000 euroa kustannuspaikalta 9550, ja näin
olleen sitovasta toimintakatteesta vähennetään 300 000 euroa.
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 70
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuollon vuoden 2017
talousarvion käyttötalouden toimintatuotoista vähennetään 150 000 euroa
kustannuspaikalta 9510 ja 150 000 euroa kustannuspaikalta 9550, ja näin
olleen sitovasta toimintakatteesta vähennetään 300 000 euroa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Kunnanhallitus, § 224, 06.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 71, 13.11.2017
§ 71
Lainan takauksen myöntäminen / KVA:n valtionkonttorin myöntämien lainojen
konvertointi pankkilainaksi
KIRDno-2017-1336
Kunnanhallitus, 06.11.2017, § 224
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Panttausitoumus KVA Oy ja kunta.pdf
Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on kartoittanut Valtionkonttorin yhtiölle
myöntämien lainojen, suuruudeltaan yhteensä 17 648 898,16 €, konvertointia
pankin myöntämäksi Kirkkonummen kunnan takaamaksi pankkilainaksi.
Valtionkonttorin myöntämät lainat voidaan maksaa takaisin ilman erityistä
menettelyä ilmoittamalla asiasta Vationkonttorille. KVA:n toimitusjohtaja
on saanut eri pankeilta lainatarjouksia, joiden korkokustannus yhtiölle
on huomattavasti nykyisiä lainoja edullisempi. Vuosittainen korkosäästö
olisi noin 280 000 €. KVA:n toimitusjohtaja on esitellyt lainalaskelmien
säästöjä konsernijaoksen kokouksessa 3.4.2017. Konsernijaosto päätti,
että konvertointia ja takauksen myöntämistä selvitellään ja asia saatetaan
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi
Kuntalain 129 §:n mukaan kunta voi antaa lainan tai takauksen, jos siihen ei
sisälly merkittävää taloudellista riskiä. Kunnan myöntämä laina, takaus tai
muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä
tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen
sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän
kattavilla vastavakuuksilla.
Juridisia esteitä edellä mainitulle toimenpiteelle ei ole. Kunnan takausvastuut
olivat vuoden 2016 tilinpäätöksessä 3,8 miljoonaa euroa. Kirkkonummen
Vuokra-asunnot Oy:lle lainojen konvertoinnin takauksen myöntämisen myötä
kunnan takausvastuut kohoavat 14,1 miljoonalla eurolla.
Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa
markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan,
jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion
yhteisessä määräysvallassa. Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään,
kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain
(390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain
(729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen
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tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä
on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi
myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella
hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai
säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen.
Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan 100 %
omistama tytäryhtiö eli esteitä takauksen myöntämiselle ei lain mukaan ole.
Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. Tiedonannon 3.2 kohdan
mukaan seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei
yksittäinen valtiontakaus ole valtiontukea:
1.
2.
3.
4.

lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata
asianmukaisesti
takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun
rahoitussitoumuksen määrästä
takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta

Rating Alfa luottoluokituksen mukaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n
luottoluokitus on A+ tyydyttävä (rating tehty 11.10.2017). Mainitun kohdan
vuosimaksu (safe harbour) kuvatun kaltaiselle yritykselle on 0,8%.
Huomioiden takauksen euromääräinen suuruus, takauksen myöntämisen
edellytys on, että Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy antaa Kirkkonummen
kunnalle erillisen panttaussitoumuksen, jolla se luovuttaa omistamansa
kiinteistöt, mikäli lainat tai osa niistä lankeaa Kirkkonummen kunnan
maksettavaksi. Panttaussitoumus on ohessa.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1.1
myöntää Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle Valtionkonttorin yhtiölle
myöntämien lainojen, suuruudeltaan korkeintaan 17 648 898,16 €,
pankkilainaksi konvertoimalle lainaosuudelle takauksen, joka on 80 % lainan
suuruudesta. Takaus on voimassa 10 vuotta lainan nostohetkestä.
1.2
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että vuosittainen takausprovisio peritään komission tiedonannon mukaisesti
1.3
edellä mainitun kunnan takauksen edellytyksenä on, että Kirkkonummen
Vuokra-asunnot Oy antaa oheisen panttaussitoumuksen vastavakuutena
kunnalle
1.4
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot
Oy:lle annettavan takaussopimuksen
1.5
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot
Oy:n antaman panttaussitoumuksen Kirkkonummen kunnan puolesta
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely:
Ari Harinen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1.1
myöntää Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle Valtionkonttorin yhtiölle
myöntämien lainojen, suuruudeltaan korkeintaan 17 648 898,16 €,
pankkilainaksi konvertoimalle lainaosuudelle takauksen, joka on 80 % lainan
suuruudesta. Takaus on voimassa 10 vuotta lainan nostohetkestä.
1.2
että vuosittainen takausprovisio peritään komission tiedonannon mukaisesti
1.3
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edellä mainitun kunnan takauksen edellytyksenä on, että Kirkkonummen
Vuokra-asunnot Oy antaa oheisen panttaussitoumuksen vastavakuutena
kunnalle
1.4
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot
Oy:lle annettavan takaussopimuksen
1.5
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot
Oy:n antaman panttaussitoumuksen Kirkkonummen kunnan puolesta
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 71
Liitteet

1 Panttausitoumus KVA Oy ja kunta, kunnanvaltuuston päätös 13.11.2017.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
myöntää Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle Valtionkonttorin yhtiölle
myöntämien lainojen, suuruudeltaan korkeintaan 17 648 898,16 €,
pankkilainaksi konvertoimalle lainaosuudelle takauksen, joka on 80 % lainan
suuruudesta. Takaus on voimassa 10 vuotta lainan nostohetkestä.
2
että vuosittainen takausprovisio peritään komission tiedonannon mukaisesti
3
edellä mainitun kunnan takauksen edellytyksenä on, että Kirkkonummen
Vuokra-asunnot Oy antaa oheisen panttaussitoumuksen vastavakuutena
kunnalle
4

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
13.11.2017

4/2017

49 (81)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot
Oy:lle annettavan takaussopimuksen
5
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot
Oy:n antaman panttaussitoumuksen Kirkkonummen kunnan puolesta

KÄSITTELY
Valtuutettu Ari Harinen KVA:n hallituksen puheenjohtajana ja valtuutettu
Outi Saloranta- Eriksson hallituksen jäsenenä ilmoittivat olevansa esteellisiä ja
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Keskustelun aikana valtuutettu Kim Åström ehdotti,
että valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun niin,
että panttaussitoumuksessa oleva vuokralaisten oikeuksia määrittelevä virke
tarkistetaan. Panttaussitoumuksen toisessa kappaleessa todetaan, että jos
laina raukeaa kunnalle, kunnalla on oikeus ottaa haltuun kiinteistöjä, "kuitenkin
vuokralaisten oikeuksia kunnioittaen".
Palautusehdotusta kannatettiin.
Puheenjohtaja totesi, että seuraavat puheenvuorot kohdistetaan asian
jatkamiseen tai palauttamiseen. Keskustelun aikana valtuutettu Åstrom
veti pois palautusehdotuksensa ja teki sen sijaan muutosehdotuksen
siten, että panttausitoumuksen 2. kappaleesta poistetaan virke "kuitenkin
vuokralaisten oikeuksia kunnioittaen". Muutosehdotusta kannatettiin.
Valtuusto päätti yksimielisesti Åströmin muutetun ehdotuksen mukaan.

Päätös
Kunnanvaltuusto päätti
1
myöntää Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle Valtionkonttorin yhtiölle
myöntämien lainojen, suuruudeltaan korkeintaan 17 648 898,16 €,
pankkilainaksi konvertoimalle lainaosuudelle takauksen, joka on 80 % lainan
suuruudesta. Takaus on voimassa 10 vuotta lainan nostohetkestä.
2
että vuosittainen takausprovisio peritään komission tiedonannon mukaisesti
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3
edellä mainitun kunnan takauksen edellytyksenä on, että Kirkkonummen
Vuokra-asunnot Oy antaa oheisen panttaussitoumuksen vastavakuutena
kunnalle, jota on muutettu siten, että sen 2. kappaleesta on poistettu virke
"kuitenkin vuokralaisten oikeuksia kunnioittaen".
4
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot
Oy:lle annettavan takaussopimuksen
5
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot
Oy:n antaman panttaussitoumuksen Kirkkonummen kunnan puolesta
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Kunnanhallitus, § 197, 30.10.2017
Kunnanvaltuusto, § 72, 13.11.2017
§ 72
Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018
KIRDno-2017-1275
Kunnanhallitus, 30.10.2017, § 197
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Kuntalain (410/2015) 111 §:n määräysten mukaan valtuuston on viimeistään
talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista,
kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen prosenteista.

Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa
Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun
17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan
neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Valmistelija: talousjohtaja Juha Hörkkö, p. 050 5774977

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa
vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 19,50.
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Päätös
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa
vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 19,50.

Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 72
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden
2018 tuloveroprosentiksi 19,50.

KÄSITTELY
Keskustelun aikana varavaltuutettu Kari Hujanen ehdotti, että valtuusto
vahvistaa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 19.75. Ehdotusta ei kannatettu,
joten se raukesi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Kunnanhallitus, § 198, 30.10.2017
Kunnanvaltuusto, § 73, 13.11.2017
§ 73
Kunnan kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018
KIRDno-2017-1275
Kunnanhallitus, 30.10.2017, § 198
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan vuotuista kiinteistöveroa kiinteistön
arvon perusteella. Kiinteistön arvona pidetään varallisuuden arvostamisesta
verotuksessa annetun lain (1142/2005) 5 luvun ja sen nojalla annettujen
säännösten ja päätösten mukaisesti laskettavaa arvoa kiinteistöveron
määräämisvuotta edeltävältä kalenterivuodelta.

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön
verotusarvosta. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan
kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden
laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun
se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit
määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat (KiintVL:n mukaiset):

• yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 % - 1,80 %
• vakituiset asuinrakennukset 0,41 % - 0,90 %
• muut asuinrakennukset 0,93 % - 1,80 %
• rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % - 6,00 %
• yleishyödyllisten yhteisöjen
kiinteistöveroprosentti 0,00 % - 1,80 %

Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolain 12 a §:n 1 momentissa säädetään,
Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Kauniaisten, Keravan,
Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan,
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Vantaan ja Vihdin kunnanvaltuustojen on määrättävä rakentamattomalle
rakennuspaikalle veroprosentti, joka on vähintään 3,00 prosenttiyksikköä
kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi.
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin
enintään 6,00.

Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolain 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta
säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun
yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan
kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä
sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.
Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan
määrätä myös 0,00.

Valmistelija: talousjohtaja Juha Hörkkö, p. 050 577 4977

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
määrätä seuraavat kiinteistöverolaissa tarkoitetut kiinteistöveroprosentit
vuodeksi 2018:

• yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %(KiintVL 0,93 % - 1,80 %)
• vakituiset asuinrakennukset 0,41 % (KiintVL 0,41 % - 0,90 %)
• muut asuinrakennukset 1,25 % (KiintVL 0,93 % - 1,80 %)
• rakentamaton rakennuspaikka 3,93 % (KiintVL 2,00 % - 6,00 %)
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• yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0.00 %

Kunnanhallitus 30.10.2017 käsittely:
Reetta Hyvärinen ehdotti, että muiden asuinrakennusten
kiinteistöveroprosentiksi ehdotetaan 1,40 %. Ehdotusta kannatettiin, ja se
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
määrätä seuraavat kiinteistöverolaissa tarkoitetut kiinteistöveroprosentit
vuodeksi 2018:
• yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %(KiintVL 0,93 % - 1,80 %)
• vakituiset asuinrakennukset 0,41 % (KiintVL 0,41 % - 0,90 %)
• muut asuinrakennukset 1,40 % (KiintVL 0,93 % - 1,80 %)
• rakentamaton rakennuspaikka 3,93 % (KiintVL 2,00 % - 6,00 %)
• yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0.00 %

Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 73
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä
seuraavat kiinteistöverolaissa tarkoitetut kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2018:
• yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %(KiintVL 0,93 % - 1,80 %)
• vakituiset asuinrakennukset 0,41 % (KiintVL 0,41 % - 0,90 %)
• muut asuinrakennukset 1,40 % (KiintVL 0,93 % - 1,80 %)
• rakentamaton rakennuspaikka 3,93 % (KiintVL 2,00 % - 6,00 %)
• yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0.00 %
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Kunnanhallitus, § 221, 06.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 74, 13.11.2017
§ 74
Vastaus kunnanvaltuuston kysymykseen 4.9.2017 § 39 Veikkkola - Helsinki bussilinjan
toimivuuden parantaminen
KIRDno-2017-995
Kunnanhallitus, 06.11.2017, § 221
Valmistelijat / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Valtuuston kokouksessa 4.9.2017 § 39 jätettiin seuraava kunnanhallitukselle
osoitettu kysymys:
"Veikkolan ja Helsingin välinen suora bussiyhteys 280 on monelle
kirkkonummelaiselle tärkeä osa arjen sujuvuutta. Linjan toimivuudessa on ollut
haasteita ennenkin, mutta aikataulujen jälleen elokuussa vaihduttua on tilanne
tällä hetkellä kestämätön: aikataulut pitävät huonosti ja linja-autokapasitetti ei
riitä vastaamaan tarpeeseen. Tämä johtaa siihen, että ihmiset jäävät pysäkeille
bussien ajaessa täysinä ohi.
Linja hoidetaan HSL.n puolelta ostopalveluna ns U-linjana. Ratkaisu on
ainutlaatuinen HSL-alueella.
Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:
Mitä Kirkkonummen kunta aikoo tehdä Veikkola - Helsinki -bussilinjan
toimivuuden parantamiseksi?"
Kysymyksen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut:
Outi Saloranta-Eriksson, Carl-Johan Kajanti, Miika Engström, Tony Björk, Maarit
Orko, Patrik Lundell, Anna-Mari Toikka, Sanni Jäppinen, Marjut Frantsi-Lankia,
Rita Holopainen, Ulla Seppälä, Krista Petäjäjärvi, Matti Kaurila, Mikko Kara,
Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Riikka
Purra, Vesa-Pekka Sainio, Kim Åström, Hanna Haikonen, Anni-Mari Syväniemi,
Kati Kettunen, Raija Vahasalo, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Jerri KämpeHellenius, Anna Aintila, Antti Salonen, Noora Piili, Roope Penttilä, Ari Harinen,
Irja Bergholm, Johanna Fleming, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Jukka Tammi,
Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää ja
Reetta Hyvärinen.
Kunnanvaltuusto päätti lähettää hallintosääntö § 156 mukaisen kysymyksen
kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kysymyksen oli allekirjoittanut 43
valtuutettua. Kunnanhallituksen tulee antaa vastaus kysymykseen viimeistään
13.11.2017 valtuuston kokouksessa.
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Kunnanhallitus 6.11.2017
Vastaus kunnanhallitukselle esitettyyn kysymykseen

Kuntatekniikan toimiala ja HSL:n Kirkkonummen linjastosta vastaava
suunnittelija ovat tiedustelleet Pohjolan Liikenne Oy:ltä tietoa Veikkolan ja
Helsingin välisen bussiliikenteen osalta koskien kunnanvaltuustossa esille
nostettua asiaa. Pohjolan Liikenne Oy ei anna tarkkoja tietoja tuotannostaan
julkisuuteen, mikä on ymmärrettävää, sillä kyseessä on markkinaehtoinen,
ei HSL:n tilaamamme liikenne. Pohjolan Liikenne Oy:lla on syyskauden
alusta (14.8.2017) lähtien ollut lisäbussi aamuisin kahdessa ja iltapäivisin
yhdessä Veikkolan vuorossa. Edellisten lisäksi syyskuun alkupuolella yhtiö
lisäsi vielä lisäbussit aamun kahteen ja iltapäivän kahteen Veikkolan vuoroon.
Toisin sanoen bussien määrä on yli kaksinkertaistettu. Lisäbussit ovat
liikenteessä koulupäivinä. Koulujen lomapäivinä sekä työmatka-, opiskelijaja koululaisasiakkaiden määrä on selvästi alhaisempi. Yhtiö seuraa kysynnän
kehittymistä tarkasti ja säätää lisäkapasiteettiä sen mukaisesti.

Edellisen lisäksi Pohjolan Liikenne Oy myöntää, että aikataulujen pitävyydessä
on ongelmia. Syynä ongelmiin ovat sekä moottoritieosuudella että ennen
kaikkea Helsingin katuverkossa käynnissä olevat laajat ja edelleen jatkuvat
tie- ja katutyöt. Ne heikentävät liikenteen sujuvuutta joka päivä mutta
vuorokohtaisesti ennakoimattomasti. Vaikka yhtiö on väljentänyt autokiertoja
ruuhka-aikoina, myöhästymiset saattavat silti edelleen paikoin ketjuuntua.
Tästä on seurauksena bussien epätasainen täyttyminen, vaikka kapasiteettia
kokonaisuutena onkin riittävästi. Yhtiö haluaa lisäksi tuoda esille, että
Veikkolan liikennettä koskevat asiakaspalautteet ovat lisäbussien lisäämisen
jälkeen vähentyneet oleellisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
antaa kunnanvaltuustolle edellä olevan vastauksen valtuuston esittämään
kysymykseen 4.9.2017 § 39
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2
ehdottaa että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja asiaa kysymyksen osalta
loppuunkäsiteltynä
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
antaa kunnanvaltuustolle edellä olevan vastauksen valtuuston esittämään
kysymykseen 4.9.2017 § 39
2
ehdottaa että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja asiaa kysymyksen osalta
loppuunkäsiteltynä
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 74
Ehdotus
Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle edellä olevan vastauksen valtuuston
esittämään kysymykseen 4.9.2017 § 39 ja ehdottaa että valtuusto pitää
vastausta riittävänä ja asiaa kysymyksen osalta loppuunkäsiteltynä.

KÄSITTELY
Valtuutettu Noora Piili poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 21.08.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Kuntakehitysjaosto, § 35, 17.10.2017
Kunnanhallitus, § 222, 06.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 75, 13.11.2017
§ 75
Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 8/2011: Aktivoituminen uusiutuvan energian
suhteen
KIRDno-2017-1247
Kuntakehitysjaosto, 17.10.2017, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Valtuustoaloite nro 8/2011: Aktivoituminen uusiutuvan energian suhteen
Allekirjoittaneet valtuutetut jättivät valtuuston kokouksessa 20.6.2011
seuraavan aloitteen ja toivovat, että kunnanhallitus ryhtyy toimenpiteisiin
uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi:
Kirkkonummella on suuret resurssit ja mahdollisuudet aktivoitua uusiutuvan
energian alalla. Kuten kunnan hankinnoissa on havaittu, kunta on fossiilisten
polttoaineiden suurkäyttäjä. Monilla suurista öljyä käyttävistä kiinteistöistä on
erittäin hyvät resurssit siirtyä uusiutuvaan energiaan. Kunnan tulisi aktivoitua
ja toimia esikuvana kuntalaisille. Suomen valtio tukee uusiutuvaan energiaan
siirtyviä kuntia, ja myös korkea öljyn hinta pitäisi nähdä uhkana, joka vaikuttaa
negatiivisesti kunnan talouteen. Kunnan selvityksissä tulee tarkastella kaikkia
fossiilisia polttoaineita käyttäviä kiinteistöjä ja harkita vahvasti uusiutuvaan
energiaan siirtymistä. Uusiutuva energia ei ole ainoastaan lämpöä, vaan se luo
myös työpaikkoja kuntaan, esim. Sjökullaan rakennettava uusi koulu voitaisiin
lämmittää ostetulla paikallisella energialla (lämpöyrittäjä), ja täten kunta välttyy
kalliilta investoinnilta lämpölaitokseen. Toinen esimerkki on Volsin alue, jossa
kunta omistaa suuria kiinteistöjä.

Aloitteen olivat allekirjoittaneet: Ulf Kjerin, Hans Hedberg, Pia Hautamäki,
Aapeli Savola, Minna Hakapää, Gun-Maj Beck, Pekka Borg, Ari Harinen, Pirkko
Lehtinen, Rita Holopainen, Marjut Frantsi-Lankia, Stefan Gustafsson, Pekka
M. Sinisalo, Antti Salonen, Corinna Tammenmaa, Patrik Lundell, Anni-Mari
Syväniemi, Ville Salmela, Hanna-Kaisa Mettälä, Marjokaisa Piironen, Mikael
Gerkman, Irja Bergholm, Hari Hujanen, Minna Pirttijärvi, Pekka Jäppinen, Janne
Miilukangas, Eero Hirvonen, Eero Lankia ja Johan Karlsson.

Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen
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Kirkkonummen kunta on ollut mukana kuntien
energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2002 lähtien. Sopimuksessa pyritään
ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy
myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.
Kirkkonummi saavutti tavoitteensa 7 % energiansäästön vuonna 2012.
Liittyminen energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025 on valmisteilla.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Kuntakehitysjaosto päättää

1
antaa seuraavan selvityksen vastineena valtuustoaloitteisiin:
Kirkkonummella on tarve koko kunnan tasolla koordinoituun ilmastotyön
tehostamiseen. Jäsenyys Hinku-foorumissa voi tukea kuntaa ilmastotyön
tavoitteiden saavuttamisessa. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan vielä edellytyksiä
hakea Hinku-jäsenyyttä. Merkittävimmin kasvihuonekaasupäästöihin voidaan
vaikuttaa maankäytön suunnitteluun ja liikenteeseen kohdistuvin keinoin.
Hiilineutraalisuuden tavoittelu edellyttää myös valmiutta merkittäviin päästöjä
vähentäviin investointeihin. Kunnan ensin laadittava ilmastopoliittinen
ohjelma, jonka yhteydessä mm. selvitetään mitä toimenpiteitä Hinkukriteeristön edellyttämä 80 % päästövähennystavoitteen täyttäminen
Kirkkonummella edellyttää.
Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on huomioitava ja sisällytettävä
valmisteilla olevaan kuntastrategiaan. Ilmastopoliittisen ohjelman valmisteluun
ja toteuttamiseen tulisi myös osoittaa tarvittavat määrärahat tulevien vuosien
talousarvioissa.
Mahdollisuudet fossiilisten energialähteiden käytön vähentämiseen
ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen tarkastellaan
ilmastopoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä ja osana
energiatehokkuussopimuksen toteuttamista.

2
lähettää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Käsittely
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Kuntakehitysjaosto keskusteli aiheesta ja keskustelun aikana Markus
Myllyniemi esitti seuraavan muutosehdotuksen:
Kuntakehitysjaosto katsoo, että HINKU-kuntiin liittyminen tukee itsessään
kunnan aktivoitumista uusiutuvien energiamuotojen käytössä ja tukee
kunnan ilmastopoliittisen ohjelman laatimista. Koskien HINKU-kuntiin
liittyvää jaoston päätöstä, kuntakehitysjaosto katsoo valtuustoaloitteen
tulleen käsitellyksi edellisen § 34 päätöksen yhteydessä ja lähettää aloitteen
käsiteltäväksi edelleen kunnanhallitukseen.
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti yksimielisesti muutosehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 06.11.2017, § 222
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Gahmberg
ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi
kunnansihteeri
Kuntakehitysjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 17.10.2017 § 35 ja antoi
kunnanhallitukselle seuraavan vastauksen: Kirkkonummen kunta on ollut
mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2002 lähtien.
Sopimuksessa pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen,
mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä
tavoitteita ja toimenpiteitä. Kirkkonummi saavutti tavoitteensa 7 %
energiansäästön vuonna 2012. Liittyminen energiatehokkuussopimukseen
kaudelle 2017-2025 on valmisteilla.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto
1.1
merkitsee tiedokseen kuntakehitysjaoston vastauksen valtuustoaloitteeseen
1.2
pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä
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2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto
1.1
merkitsee tiedokseen kuntakehitysjaoston vastauksen valtuustoaloitteeseen
1.2
pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 75
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto merkitsee
tiedokseen kuntakehitysjaoston vastauksen valtuustoaloitteeseen ja pitää
vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Perusturvalautakunta, § 41, 05.10.2017
Kunnanhallitus, § 215, 06.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 76, 13.11.2017
§ 76
Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 6/2017: Terveyskeskuksen lääkärinvastaanotto
KIRDno-2017-1116
Perusturvalautakunta, 05.10.2017, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Arja Liinavuori
arja.liinavuori@kirkkonummi.fi
terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö
Liitteet

1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta päätös 24.5.2017.pdf
2 Valtuustoaloite nro 6_2017.pdf
Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 6/2017: Terveyskeskuksen
lääkärinvastaanotto (Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 41)
Valtuustoaloite
Valtuustoaloitteessa 6/2017 on esitetty huoli terveyskeskuksen
lääkärivastaanotosta – erityisesti keskustan terveyskeskuksen päivystyksestä,
joka hoitaa myös muita kiireellisiä potilaita. Aloitteessa todetaan valtuutettujen
vastaanottaneen palautetta monelta kuntalaiselta liian pitkistä odotusajoista
päivystyksen lääkärin vastaanotolle. Aloitteessa esitetään, että kunnan
tulee selvittää päivystyksen palvelutarve ja päivystykseen tulee osoittaa
riittävästi lääkäreitä. Aloitteen mukaan tarvittaessa tulisi palkata lisää lääkäreitä
turvaamaan kuntalaisten lääkäripalvelut.

Vastaus
Terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa kiireellistä hoitoa on saatavilla
jokaisena päivänä klo 8.00-20.00. Muina aikoina kiireellisestä hoidosta
vastaa Jorvin sairaalan yhteispäivystys. Kirkkonummen terveyskeskuksessa
järjestettävässä kiireellisessä hoidossa on käytettävissä laboratorio- ja
kuvantamispalvelut arkisin virka-aikana. Muina aikoina voidaan tehdä vain ns.
pikatestejä (esimerkiksi tulehdusarvot).
Arkipäivisin kiireellisessä hoidossa on kaksi-kolme terveyskeskuslääkäriä
sekä vähintään kolme sairaanhoitajaa. Muina aikoina kiireellisessä hoidossa
on yksi lääkäri ja kaksi sairaanhoitajaa. Perjantai-iltaisin, viikonloppuisin ja
arkipyhinä lääkäriresurssista vastaa vuokratyöyritys ja muina aikoina toiminta
on järjestetty kokonaan omana toimintana.
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Kiireellisen hoidon saatavuutta mitataan säännöllisesti ja mittausten
perusteella keskimääräinen odotusaika kiireelliseen hoitoon on noin yksi
tunti. Vaihteluväli odotusajoissa on yhdestä minuutista neljään tuntiin.
Henkilöstöresurssit on suunniteltu mittausten perusteella siten, että
kiireellisimpinä ajankohtina (maanantaisin ja perjantaisin) on myös henkilöstöä
käytettävissä eniten. Kiireellisen hoidon kysynnässä eri ajankohtina on
kuitenkin paljon vaihtelua, joten kaikkiin ruuhkatilanteisiin ei pystytä
valmistautumaan ennalta.
Lääkärivakansseja ei ole lähivuosina saatu lisää väestön kasvusta huolimatta,
lukuun ottamatta kuluvaa vuotta, jolloin sairaalatoiminnassa aiemmin olleet
kaksi lääkärin vakanssia jäivät kuntaan. Tätä resurssia käytetään osittain
vastaanottotyöhön, osittain ikäihmisille kotiin tarjottavien palveluiden
parissa tapahtuvaan työhön ja osittain palveluiden kehittämistyöhön.
Mikäli nykyisiä lääkäriresursseja vastaanottotoiminnan sisällä siirretään
enemmän kiireelliseen hoitoon, se on pois ajanvarauksella tapahtuvasta
omalääkäritoiminnasta. Ajanvarausaikojen riittämättömyys vuorostaan johtaa
kiireellisen hoidon kysynnän kasvuun. Mikäli lääkäriresursseja halutaan
vahvistaa, tulisi lisäys kohdistaa ensisijaisesti päiväaikaiseen ajanvarauksella
tapahtuvaan vastaanottotoimintaan.
Osa lääkärien työpanoksesta tarvitaan tavanomaisen vastaanottotoiminnan ja
kiireellisen hoidon lisäksi lakisääteisiin toimintoihin (esimerkiksi lastenneuvolaja kouluterveydenhuolto), kuntoutustoimintaan ja ikäihmisten palveluihin.
Lääkäriresurssit on pyritty mitoittamaan siten, että omalääkärille pääsee
mahdollisimman hyvin. Tässä on kuitenkin alueellisia eroja mm. väestön
erilaisesta palveluntarpeesta johtuen. Keskimääräinen odotusaika (ns. T3 eli
kolmas vapaa aika) kiireettömään hoitoon on ollut keskustassa 20, Masalassa
12 ja Veikkolassa 11 päivää. Mikäli omalääkärille ei ole mahdollisuutta saada
ns. puolikiireellisessä tapauksessa aikaa, ohjataan potilaat kiireelliseen
vastanottoon keskustaan. Tämä valitettavasti ajoittain ruuhkauttaa keskustan
kiireellisen vastaanoton. Palvelun tarjoaminen myös ns. puolikiireellisille
potilaille keskustan kiireellisessä vastaanotossa on kuitenkin nähty tärkeänä
palveluna kuntalaisille.
Viime aikoina haasteita kiireelliseen hoidon sujuvuuteen viikonloppujen
osalta on lisäksi tuonut lääkäriresursseja tuottavan vuokratyöyrityksen
vaihtuminen, minkä vuoksi kiireellisessä hoidossa on ollut paljon uusia
päivystäjiä. Yhteistyötä näiltä osin ollaan kehittämässä. Pitkällä aikavälillä
lääkärivuokratyövoiman käyttö viikonloppuisin on osoittautunut perustelluksi.
Jokaiselle kiireelliseen hoitoon saapuvalle potilaalle tehdään hoidon tarpeen
ja hoidon kiireellisyyden arvio. Kiireellisyysluokituksessa on neljä eri astetta
ja kiireellisimpinä hoidettavien ryhmään kuuluvat esimerkiksi sydän- ja
aivoinfarktiepäilyt, rintakivut sekä isot haavat. Lievimpään ryhmään kuuluvat
esimerkiksi sairasloman jatkoa tarvitsevat potilaat, joilla on lieväoireinen
hengitystieinfektio. Kiireellisimpään ryhmään kuuluvat potilaat otetaan hoitoon
välittömästi ja he menevät myös matalammalla kiireellisyysluokituksella
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hoitoon otettujen potilaiden ohi. Tämä voi ajoittain pidentää odotusaikoja,
mikä saattaa ymmärrettävästi tuntua yksittäisen asiakkaan kohdalla
kohtuuttomalta.
Kirkkonummen kunnassa lääkärien ja hoitajien vastaanottotoimintaa on
kehitetty systemaattisesti usean vuoden ajan palvelujen saatavuuden
parantamiseksi. Kehittämisessä on hyödynnetty saatua palautetta ja
lean-kehittämisen periaatteita. Kuluvan vuoden aikana hoidon tarpeen
arviointikäytäntöjä on muutettu ja hoitajavastaanottojen määrää sekä
kiireellisessä hoidossa että pitkäaikaissairauksien seurannassa on
lisätty. Tämä on osaltaan parantanut pääsyä lääkärinvastaanotolle
kiireellisessä hoidossa. Lisäksi loka-marraskuun 2017 aikana on alkamassa
suorafysioterapiavastaanotto. Sen arvioidaan osaltaan helpottavan
lääkäripalvelujen saatavuutta kiireellisessä hoidossa, kun myös
fysioterapeutille voidaan ohjata suoraan ne potilaat, joiden katsotaan hyötyvän
parhaiten fysioterapeutin ammattitaidosta.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kiireellisen hoidon luonteeseen kuluu
vaihteleva ja osittain ennalta arvaamaton kysynnän vaihtelu, mikä aiheuttaa
ajoittain palvelun ruuhkautumista. Resurssit pyritään optimoimaan mittausten
perusteella arvioituun kysyntään nähden parhaalla mahdollisella tavalla.
Kustannustehokkuuden kannalta ei ole myöskään tarkoituksenmukaista
resursoida liikaa kiireellistä hoitoa satunnaisia ennalta arvioimattomia
ruuhkahuippuja varten. Hoidon kiireellisyyden arvioinnin avulla huolehditaan
joka tapauksessa siitä, että jokainen saa lääketieteellisesti perustellun hoidon
riittävän nopeasti.

Oheismateriaali:
- Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunnan päätös 24.5.2017 § 25:
Valtuustoaloite nro 6/2017: Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto.
- Valtuustoaloite nro 6/2017
Ehdotus
Esittelijä: Jaana Koskela, toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueen
vastuuhenkilö
Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää
1. antaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle selostusosan
mukaisen vastauksen vastauksena Ulf Kjerinin, Gun-Maj Beckin ym. 24.4.2017
jättämään valtuustoaloitteeseen terveyskeskuksen lääkärivastaanotosta.
2. esittää, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
Päätös
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Perusturvalautakunta päätti

1
antaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle selostusosan
mukaisen vastauksen vastauksena Ulf Kjerinin, Gun-Maj Beckin ym. 24.4.2017
jättämään valtuustoaloitteeseen terveyskeskuksen lääkärivastaanotosta.

2
esittää, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirjan liitteet:
Liite 5/5.10.2017, Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunnan päätös 24.5.2017 §
25: Valtuustoaloite nro 6/2017: Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto
Liite 6/5.10.2017, Valtuustoaloite 6/2017

Kunnanhallitus, 06.11.2017, § 215
Valmistelijat / lisätiedot:
Kati Kupiainen
kati.kupiainen@kirkkonummi.fi
perusturvapalveluiden hallintopäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
antaa kunnanvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen vastauksena
Ulf Kjerinin, Gun-Maj Beckin ym. 24.4.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen
terveyskeskuksen lääkärivastaanotosta.
2
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ehdottaa, että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun
käsiteltynä
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely:
Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.
Käsittelyn aikana todettiin että perusturvan selostusosassa olevaa laboratorioja kuvantamispalveluita koskevaa vastausta tulee tarkentaa valtuustolle
menevään vastaukseen.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
todeta, että perusturva tarkentaa laboratorio- ja kuvantamispalveluita
koskevaa vastausta valtuustolle menevään vastaukseen
2
antaa kunnanvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen, jota on
tarkennettu edellisen päätöskohdan mukaisesti, vastauksena Ulf Kjerinin, GunMaj Beckin ym. 24.4.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen terveyskeskuksen
lääkärivastaanotosta
2
ehdottaa, että kunnanvaltuusto pitää tarkistettua vastausta riittävänä ja
aloitetta loppuun käsiteltynä
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 76
Perusturvajohtaja on tarkentanut perusturvalautakunnan selostusosassa
olevaa vastausta laboratorio- ja kuvantamispalveluiden osalta vastauksena
valtuustolle seuraavasti:
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Sosiaali- ja terveyskeskuksen (Virkatie1) yhteydessä toimivat HU:n laboratorio
ja kuvantaminen. Ko. toimintojen aukioloajat ovat ovat seuraavat:
•
•

HUS-lab on avoinna ma-to klo 7.15-14.00 ja pe 7.15-13.00 sekä
ennen arkipyhää 7.15-13.00. He aloittavat siis jo hyvissä ajoin ennen
virka-aikaa, mutta myös lopettavat ennen sen päättymistä.
HUS-kuvantaminen on avoinna ma-to klo 8.00 – 15.30 ja pe klo
8.00 – 14.00. Ma-to aukioloaika vastaa terveyskeskuksen normaalin
vastaanottotoiminnan aukioloaikaa, perjantaisin palvelu sulkeutuu
tuntia aikaisemmin.

Ehdotus
Kunnanhallitus
1
antaa kunnanvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen, jota on
tarkennettu laboratorio- ja kuvantamispalveluiden osalta, vastauksena Ulf
Kjerinin, Gun-Maj Beckin ym. 24.4.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen
terveyskeskuksen lääkärivastaanotosta
2
ehdottaa, että kunnanvaltuusto pitää tarkistettua vastausta riittävänä ja
aloitetta loppuun käsiteltynä

KÄSITTELY
Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo
21.11 ja varavaltuutettu Kari Hujanen vastaavasti klo 21.12.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Kunnanhallitus, § 226, 06.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 77, 13.11.2017
§ 77
Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 3/2010: Kirkkonummen järjestöstrategia
KIRDno-2017-1276
Kunnanhallitus, 06.11.2017, § 226
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Gahmberg
ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi
kunnansihteeri
Liitteet

1 Valtuustoaloite, Kirkkonummen järjestöstrategia.pdf
Kirkkonummen kunnanvaltuustolle on 1.3.2010 annettu Kirkkonummen
järjestöstrategiaa koskeva valtuustoaloite.
Aloite on vanha mutta aika ei ole ajanut sen ohi. Päinvastoin aloitteen
merkityksellisyys on vuosien aikana kasvanut, jopa niin, että vuonna 2017
voimaan tulleessa kuntalaissa, sen pykälässä 22 kannustetaan kuntaa
tukemaan kunnan ja sen asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen
oma-aloitteiseen asioiden suunnitteluun, valmisteluun ja yhteistyöhön.
Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen
mahdollisuuksista kunnassa.
Kunta vastaa lähtökohtaisesti alueensa asukkaiden hyvinvoinnista niillä
resursseilla ja annettavilla palveluilla, jotka hyväksytään talousarviossa.
Ideaalitapauksessa kuntalaisille tuotettavien palvelujen saatavuutta
on mahdollista laajentaa järjestöstrategian avulla ts. tekemällä
yhteistyösopimuksia aktiivisten kuntalaisten ja järjestöjen kanssa.
Yhteistyön avulla voidaan saada palvelutoimintaan tarvittavaa joustavuutta.
Yhteistyösopimukset on mahdollista suunnata monenlaisiin tehtäviin (hyviä
esimerkkejä aloitteessa) ja ne voidaan myös suunnata niin, että ne palvelevat
voimassa olevaa kuntastrategiaa.
Yhteistyötarpeet on todettu ja tunnistettu myös arjen turvallisuutta
koskevissa kunnan tehtävissä. Turvallisuus on viranomaisten, yritysten ja
järjestöjen ja kuntalaisten yhteistyötä. Kunnan tehtävänä on koordinoida
turvallisuustyötä alueellaan. Uudistettu yhteiskunnan turvallisuusstrategia
2017 on ollut valmistelussa vuonna 2017 ja se hyväksytään marraskuun
alussa. Myös tässä uudessa strategiassa korostetaan mm. kuntien ja järjestöjen
yhteistyötä. Kirkkonummella on tunnistettu useita yhteistyömahdollisuuksia
turvallisuuskysymyksissä.
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Järjestöstrategian laatiminen on ajankohtainen ja monella tavalla kannatettava
hanke. Se on kuitenkin hyvin suuritöinen ja edellyttää ajallista työpanosta, jota
kunnassa valitettavasti ei ole.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
antaa kunnanvaltuustolle edelläolevan vastauksen vastaukseksi
valtuustoaloitteeseen
2
ehdottaa että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta
loppuunkäsiteltynä
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely:
PuheenjohtajaTimo Haapaniemi teki seuraavan lisäysehdotuksen:
konsernihallinnolle annetaan tehtäväksi selvittää mahdollisuudet saada
tärkeäksi todetun järjestöstrategian laatiminen käyttämällä mahdollisia asiaan
tai järjestötyöhön perehtyneitä koulutettuja pitkäaikaistyöttömiä. Ehdotusta
kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Reetta Hyvärinen teki seuraavan lisäysehdotuksen: järjestöstrategia tulee
tehdä uuden kuntalain hengessä tiedostaen kuntalaisten osallisuuden merkitys
kunnan kehittämisessä. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
antaa kunnanvaltuustolle edelläolevan vastauksen vastaukseksi
valtuustoaloitteeseen lisäyksellä, että konsernihallinnolle annetaan tehtäväksi
selvittää mahdollisuudet saada tärkeäksi todetun järjestöstrategian
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laatiminen käyttämällä mahdollisia asiaan tai järjestötyöhön perehtyneitä
koulutettuja pitkäaikaistyöttömiä, ja että järjestöstrategia tulee tehdä uuden
kuntalain hengessä tiedostaen kuntalaisten osallisuuden merkitys kunnan
kehittämisessä.
2
ehdottaa että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta
loppuunkäsiteltynä
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 77
Liitteet

1 Valtuustoaloite, Kirkkonummen järjestöstrategia.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää
1
antaa kunnanvaltuustolle edelläolevan vastauksen vastaukseksi
valtuustoaloitteeseen lisäyksellä, että konsernihallinnolle annetaan tehtäväksi
selvittää mahdollisuudet saada tärkeäksi todetun järjestöstrategian
laatiminen käyttämällä mahdollisia asiaan tai järjestötyöhön perehtyneitä
koulutettuja pitkäaikaistyöttömiä, ja että järjestöstrategia tulee tehdä uuden
kuntalain hengessä tiedostaen kuntalaisten osallisuuden merkitys kunnan
kehittämisessä.
2
ehdottaa että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta
loppuunkäsiteltynä
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Kunnanhallitus, § 227, 06.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 78, 13.11.2017
§ 78
Vireillä olevat valtuustoaloitteet tiedoksi valtuustolle marraskuussa 2017
KIRDno-2017-1153
Kunnanhallitus, 06.11.2017, § 227
Valmistelijat / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Liitteet

1 Vireillä olevat valtuustoaloitteet (lokakuu 2017) (2).pdf
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun ja lokakuun loppuun
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo niistä valtuutettujen tekemistä ja
kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole todennut
loppuun käsitellyiksi. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden
johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista ovat rauenneet.
(kunnanvaltuuston työjärjestys 5 § 3 mom.)
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä luettelon
vireillä olevista valtuustoaloitteista tiedokseen
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä luettelon
vireillä olevista valtuustoaloitteista tiedokseen
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
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Kunnanvaltuusto, 13.11.2017, § 78
Liitteet

1 Vireillä olevat valtuustoaloitteet (lokakuu 2017) (2).pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
merkitä luettelon vireillä olevista valtuustoaloitteista tiedokseen.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 79
Valtuustoaloite nro 13/2017 - korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksien selvittämiseksi
erityisryhmien asuin- ja palvelutalojen suunnittelussa ja rakentamisessa
KIRDno-2017-1406
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa
13.11.2017 seuraavan aloitteen:
"Asuminen monimuotoistuu. Pyrkimyksenä on, että yhä useampi ihminen
pystyy elämään toimintakykyisenä kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa
mahdollisimman pitkään. Suomessa etsitään kuntakohtaisesti asumis- ja
palveluratkaisuja, jotka soveltuvat kuntalaisten ikärakenteeseen ja tuen
tarpeeseen. Julkisen sektorin, rakennuttajien, korkeakoulujen ja palvelujen
käyttäjien yhteistyössä syntyy koko ajan uusia asumusratkaisuja ja muotoja.
Kirkkonummella tarvitaan lisää ikäihmisten palveluasuntoja. Näille on
olemassa myös alustavia kaavavarauksia, esimerkiksi Veikkolassa. Jokainen
palveluasunnon haltija tarvitsee palveluja. Palvelujen tulee joustaa asujan
tarpeen mukaan. Niitä pitää myös saada asukkaan kannalta oikeaan aikaan.
Oikein ajoitettu ja kohdennettu palvelu mahdollistaa kotona selviytymisen
pitempään.
Palveluasumisessa ei voi enää nojata ainoastaan osaavaan henkilökuntaan.
Asumiseen liittyvä hyvinvointiteknologia sekä erityisryhmien asumista ja
kotona selviytymistä tukevat rakenteelliset ja palvelulliset ratkaisut kehittyvät
koko ajan. Niihin kohdennetaan vuosittain suuria määriä tutkimus-, kehitysja innovaatiorahaa. Kaiken kehitystyön keskiössä on kuntalainen, asiakas ja
palvelunkäyttäjä.
Korkeakouluyhteistyö palveluasuntotuotannon yhteydessä mahdollistaa
parhaimmillaan asukkaan toimintakykyä tukevien, yksilöllisesti joustavien
sekä ajassa monikäyttöisten asuntojen tarjoamisen kuntalaisille.
Hyvinvointiteknologian optimaalinen hyväksikäyttö, asuntojen
toimintakykylähtöinen suunnittelu ja muokattavuus vähentää asukkailla
ulkopuolisen avun tarvetta ja mahdollistaa kotona selviytymisen entistä
pitempään.
Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme kuntaa aktiivisesti hyödyntämään
alueen korkeakoulujen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia asuin- ja
palvelutalojen rakentamisen ja suunnittelun yhteydessä.
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä"

Aloitteen olivat allekirjoittaneet: Markus Myllyniemi, Jukka Tammi, Pekka
Oksanen, Johanna Fleming, Kari Hujanen, Marjut Frantsi-Lankia, Jens Gellin,
Pirkko Lehtinen, Tero suominen, Anna-Mari Toikka, Tuula Peura, Maija
Lounamaa, Maarit Orko, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Saara
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Huhmarniemi, Miisa Jeremejew, Ulf Kjerin, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Anna
Aintila, Eja Björkqvist, Tony Björk, Patrik Lundell, Antti Salonen, Carl-Johan
Kajanti, Rita Holopainen, Petri Ronkainen, Timo Haapaniemi, Kim Åström,
Katarina Helander, Hanna Haikonen, Anni-Mari Syväniemi, Sanna Andersén,
Pekka M. Sinisalo, Piia Aallonharja ja Anneli Granström.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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Muutoksenhakukielto
§62, §63, §64, §67, §69, §79
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Kunnallisvalitus
§65, §66, §68, §70, §71, §72, §73, §74, §75, §76, §77, §78
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalitus

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallintooikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 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 muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen
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päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- -päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

–

päätös, johon haetaan muutosta

–
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
–

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallintooikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
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Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös
telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä
ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta
hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei
kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee
vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen
tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat
riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen
työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee
työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

