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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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05.02.2018

Irja Bergholm

Erkki Majanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie
2, tiistaina 6. helmikuuta 2018 klo 8.30 – 15.30.
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
24.1.2018.
Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen
jäsenille.
Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 21.1.2018 Kirkkonummen
Sanomissa, jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan.
Päätös
Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Irja Bergholm ja
Erkki Majanen.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa 5. helmikuuta 2018 ja näin tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, tiistaina 6.
helmikuuta 2018 klo 8.30 – 15.30.
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Kunnanhallitus, § 66, 14.08.2017
Kunnanvaltuusto, § 3, 29.01.2018
§3
Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen (hankenumero 40120)
hyväksyminen piirustuksen 3298 mukaisesti
KIRDno-2017-311
Kunnanhallitus, 14.08.2017, § 66
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikael Pettersson
Liitteet

1 Laguksenpuisto kaavaselostus 3298.pdf
2 Laguksenpuisto 3298 selostuksen liitteet_Optimized.pdf
3 Laguksenpuisto vastineet ehdotuksesta.pdf
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 37

Laguksenpuistoksi nimetty kaavahanke sijaitsee Veikkolassa, Lamminjärven
etelärannalla, Turuntien ja Lamminjärven välisellä alueella Asemakaavan
muutosalueeseen kuuluu entisen Veikkolan parantolan maat rakennuksineen.
Kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan alueen luonnos
laaditaan vuonna 2014. Asemakaava on Kirkkonummen maankäytön
kehityskuvan mukainen hanke. Alueen koko on noin 12 ha, josta noin 4 ha on
vesialueita.
Käynnistämissopimus
Kunnanhallitus hyväksyi 20.5.2013 (§ 261) Laguksenpuiston, Veikkolan
asemakaavan muutoksen käynnistämissopimuksen. Samalla kunnanhallitus
päätti evästää kaavoitusta seuraavasti:
-asemakaavamuutoksen yhteydessä on tutkittava Veikkolan alueen mm.
hoitokotitoimintaan varattujen tonttien riittävyys korttelin 132 mahdollisen
kaavamuutoksen yhteydessä.
-kaavamuutoksessa on huomioitava olemassa oleva rakennuskanta ja
voimassa olevan asemakaava ja sen asemakaavamerkinnät sekä määrä-ykset.
Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa entisen Veikkolan
parantolan rakennukset asuinkäyttöön. Lisäksi tutkitaan lähialueen
maankäytön tarkistamistarpeet. Tavoitteena on myös parantaa rantapolun
toteuttamismahdollisuuksia Lamminjärven rannalla.
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Asemakaavan muutosluonnos
Muutoksessa Suomen Mielenterveysseuran omistavalla entisen Veikkolan
Parantolan alueella kaavamerkintä sosiaalitointa ja terveyshuoltoa palvelevien
rakennusten korttelialueet (YS) on muutettu asuntokortteleiksi (A, AO ja AR).
Parantolan vanhat rakennukset on merkitty suojeltavaksi (sr). Näiden alueiden
yhteenlaskettu rakennusoikeus on 4830 k-m2, voimassa olevaan kaavan
verrattuna lisäys on 400 k-m2.
Hoivakoti Tammikartanon tontti on merkitty yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y) ja sille on merkitty lisärakennusoikeutta 740 k-m2.
Kaava-alueen itäosalla on rivitalojen korttelialue (AR) merkitty erillispientalojen
korttelialueeksi (AO). Tämän korttelin luoteisrajalle on merkitty uusi katuyhteys,
Saunapellontie. Katuyhteys on tarpeen, jotta erillispientalojen tonteille saadaan
järjestettyä liittymät katualueelle.
Luonnoksen nähtävillä olo
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 23.4.2015 (§ 25) asettaa
Laguksenpuiston asemakaavan muutosluonnoksen nähtävillä MRL:n 62§:n ja
MRA:n 30 §:n mukaisesti. Kaavamuutosluonnos oli nähtävillä 18.5 – 18.6.2015.
Nähtävillä olon aikana jätettiin 12 mielipidettä, määräajan jälkeen on jätetty
kaksi mielipidettä.
Luonnoksesta pyydettyjen lausuntojen johdosta on alueelta nähtävillä olon
jälkeen tehty arkeologinen selvitys, meluselvitys sekä liito-oravaselvitys. lisäksi
parantolan alueesta on tehty maisemaselvitys sekä rakennushistoriallinen
selvitys.
Asemakaavan muutosehdotus
Kaavamuutosehdotuksessa liito-oravien alueita (s-1) on laajennettu ja tästä
johtuen on korttelin 131 tontin 9 rakennusoikeutta vähennetty 200 k-m2.
Kaavakartalle on parantolan pihapiiriin merkitty muinaismuistoalue (sm)
arkeologisen selvityksen mukaisesti. Parantolan lähiympäristössä oleviin
AO-kortteleihin on lisätty määräys, että uudisrakentamisessa ympäristö on
otettava huomioon (/s). Vanhatien linja on merkitty historialliseksi tieksi (sh), tie
on vanha Vihdin maantie nk. Meritie.
Saunapellontien nimi on muutettu Vuohenojankujaksi, Veikkolassa erilaisissa
tehtävissä toimineen Mauno Vuohenojan mukaan. Em. kadun varrelle on
Lamminjärven rantaan lisätty yksi AO-tontti. Korttelissa 136 on niille tonteille,
joiden tehokkuusluku oli e=0,10 korotettu tehokkuuslukua e=0,20:ksi. Kaavaalueen itäosaan on merkitty pohjavesialueen raja.
Ehdotuksen nähtävillä olo
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Kunnanhallitus päätti 12.12.2016 (§ 418) asettaa Laguksenpuiston
asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä MRL:n 65§:n ja MRA:n 27 §:n
mukaisesti. Kaavamuutosehdotus oli nähtävillä 9.1 – 10.2.2017. Nähtävillä olon
aikana jätettiin 3 muistutusta, määräajan jälkeen on jätetty yksi muistutus.
Lausuntojen ja muistutusten johdosta on korttelin 162 AO/s –korttelialuetta
pienennetty niin, että vanhat tammet jäävät viereisen jugendhuvilan tontille ja
korttelialueen pohjoisosassa VL-alueen rajaa on muutettu siten, että osa liitooravalle tärkeät puut sijoittuvat VL-alueelle. Korttelialueelle on lisätty määräys
uudisrakennusten rakennustavasta ja värityksestä.
Lisäksi on muutettu Turuntien varren tonttien melumääräyksiä ja
Vuohenojankujan ja Lamminjärven välissä olevien tonttien pohjoisreunalle on
merkitty puilla ja pensailla istutettava alue.
Lautakunnan käsittelyn jälkeen, maanomistajilta joita tehdyt muutokset
koskevat, pyydetään kommentit muutoksista. Näin asemakaavanmuutos ei ole
tarpeen asettaa uudestaan nähtäville.
Suomen Mielenterveysseuran, Asunto Oy Kirkkonummen Kaunisrannan,
Velage Oy:n sekä Tammikartanon omistajien kanssa on tehtävä
maankäyttösopimus ennen kaavamuutoksen lopullista hyväksymistä.
Valmistelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. (09)2967 2533,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Asiakirjat:
-Laguksenpuisto, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostus, sisältäen
kaavamuutoskartan, piir. nro 3298
-kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja
muistutuksiin

Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1.
se hyväksyy kaavoittajan vastineet Laguksenpuiston asemakaavaehdotuksesta
saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
2.
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se hyväksyy Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen, piir.nro
3298 mukaisena, ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi
MRL:n 52 §:n mukaisesti
3.
se edellyttää, että ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee
kunnan ja selostuksessa mainittujen maanomistajien välillä olla hyväksytty ja
allekirjoitettu maankäyttösopimus

Päätös Esittelijän ehdotuksesta asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa
lautakunnan kokouksessa 31.5.

Tiedoksi kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

_____
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.05.2017 § 45

Laguksenpuistoksi nimetty kaavahanke sijaitsee Veikkolassa, Lamminjärven
etelärannalla, Turuntien ja Lamminjärven välisellä alueella Asemakaavan
muutosalueeseen kuuluu entisen Veikkolan parantolan maat rakennuksineen.
Kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan alueen luonnos
laaditaan vuonna 2014. Asemakaava on Kirkkonummen maankäytön
kehityskuvan mukainen hanke. Alueen koko on noin 12 ha, josta noin 4 ha on
vesialueita.
Käynnistämissopimus
Kunnanhallitus hyväksyi 20.5.2013 (§ 261) Laguksenpuiston, Veikkolan
asemakaavan muutoksen käynnistämissopimuksen. Samalla kunnanhallitus
päätti evästää kaavoitusta seuraavasti:
-asemakaavamuutoksen yhteydessä on tutkittava Veikkolan alueen mm.
hoitokotitoimintaan varattujen tonttien riittävyys korttelin 132 mahdollisen
kaavamuutoksen yhteydessä.
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-kaavamuutoksessa on huomioitava olemassa oleva rakennuskanta ja
voimassa olevan asemakaava ja sen asemakaavamerkinnät sekä määrä-ykset.
Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa entisen Veikkolan
parantolan rakennukset asuinkäyttöön. Lisäksi tutkitaan lähialueen
maankäytön tarkistamistarpeet. Tavoitteena on myös parantaa rantapolun
toteuttamismahdollisuuksia Lamminjärven rannalla.
Asemakaavan muutosluonnos
Muutoksessa Suomen Mielenterveysseuran omistavalla entisen Veikkolan
Parantolan alueella kaavamerkintä sosiaalitointa ja terveyshuoltoa palvelevien
rakennusten korttelialueet (YS) on muutettu asuntokortteleiksi (A, AO ja AR).
Parantolan vanhat rakennukset on merkitty suojeltavaksi (sr). Näiden alueiden
yhteenlaskettu rakennusoikeus on 4830 k-m2, voimassa olevaan kaavan
verrattuna lisäys on 400 k-m2.
Hoivakoti Tammikartanon tontti on merkitty yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y) ja sille on merkitty lisärakennusoikeutta 740 k-m2.
Kaava-alueen itäosalla on rivitalojen korttelialue (AR) merkitty erillispientalojen
korttelialueeksi (AO). Tämän korttelin luoteisrajalle on merkitty uusi katuyhteys,
Saunapellontie. Katuyhteys on tarpeen, jotta erillispientalojen tonteille saadaan
järjestettyä liittymät katualueelle.
Luonnoksen nähtävillä olo
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 23.4.2015 (§ 25) asettaa
Laguksenpuiston asemakaavan muutosluonnoksen nähtävillä MRL:n 62§:n ja
MRA:n 30 §:n mukaisesti. Kaavamuutosluonnos oli nähtävillä 18.5 – 18.6.2015.
Nähtävillä olon aikana jätettiin 12 mielipidettä, määräajan jälkeen on jätetty
kaksi mielipidettä.
Luonnoksesta pyydettyjen lausuntojen johdosta on alueelta nähtävillä olon
jälkeen tehty arkeologinen selvitys, meluselvitys sekä liito-oravaselvitys. lisäksi
parantolan alueesta on tehty maisemaselvitys sekä rakennushistoriallinen
selvitys.
Asemakaavan muutosehdotus
Kaavamuutosehdotuksessa liito-oravien alueita (s-1) on laajennettu ja tästä
johtuen on korttelin 131 tontin 9 rakennusoikeutta vähennetty 200 k-m2.
Kaavakartalle on parantolan pihapiiriin merkitty muinaismuistoalue (sm)
arkeologisen selvityksen mukaisesti. Parantolan lähiympäristössä oleviin
AO-kortteleihin on lisätty määräys, että uudisrakentamisessa ympäristö on
otettava huomioon (/s). Vanhatien linja on merkitty historialliseksi tieksi (sh), tie
on vanha Vihdin maantie nk. Meritie.
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Saunapellontien nimi on muutettu Vuohenojankujaksi, Veikkolassa erilaisissa
tehtävissä toimineen Mauno Vuohenojan mukaan. Em. kadun varrelle on
Lamminjärven rantaan lisätty yksi AO-tontti. Korttelissa 136 on niille tonteille,
joiden tehokkuusluku oli e=0,10 korotettu tehokkuuslukua e=0,20:ksi. Kaavaalueen itäosaan on merkitty pohjavesialueen raja.
Ehdotuksen nähtävillä olo
Kunnanhallitus päätti 12.12.2016 (§ 418) asettaa Laguksenpuiston
asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä MRL:n 65§:n ja MRA:n 27 §:n
mukaisesti. Kaavamuutosehdotus oli nähtävillä 9.1 – 10.2.2017. Nähtävillä olon
aikana jätettiin 3 muistutusta, määräajan jälkeen on jätetty yksi muistutus.
Lausuntojen ja muistutusten johdosta on korttelin 162 AO/s –korttelialuetta
pienennetty niin, että vanhat tammet jäävät viereisen jugendhuvilan tontille ja
korttelialueen pohjoisosassa VL-alueen rajaa on muutettu siten, että osa liitooravalle tärkeät puut sijoittuvat VL-alueelle. Korttelialueelle on lisätty määräys
uudisrakennusten rakennustavasta ja värityksestä.
Lisäksi on muutettu Turuntien varren tonttien melumääräyksiä ja
Vuohenojankujan ja Lamminjärven välissä olevien tonttien pohjoisreunalle on
merkitty puilla ja pensailla istutettava alue.
Lautakunnan käsittelyn jälkeen, maanomistajilta joita tehdyt muutokset
koskevat, pyydetään kommentit muutoksista. Näin asemakaavanmuutos ei ole
tarpeen asettaa uudestaan nähtäville.
Suomen Mielenterveysseuran, Asunto Oy Kirkkonummen Kaunisrannan,
Velage Oy:n sekä Tammikartanon omistajien kanssa on tehtävä
maankäyttösopimus ennen kaavamuutoksen lopullista hyväksymistä.
Valmistelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. (09)2967 2533,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Asiakirjat:
-Laguksenpuisto, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostus, sisältäen
kaavamuutoskartan, piir. nro 3298
-kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja
muistutuksiin

Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
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1 se hyväksyy kaavoittajan vastineet Laguksenpuiston
asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
2 se hyväksyy Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen, piir.nro
3298 mukaisena, ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi
MRL:n 52 §:n mukaisesti
3 se edellyttää, että ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa
tulee kunnan ja selostuksessa mainittujen maanomistajien välillä olla
hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus
Käsittely Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson esitteli hankkeen lautakunnalle.

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

Kunnanhallitus 14.8.2017
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsittelyn jälkeen maanomistajilta, joita
nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset koskivat, pyydettiin kommentteja
muutoksista 22.6.2017 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään
kommenttia.
Esityslistan liitteet:
-Laguksenpuisto, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostus, sisältäen
kaavamuutoskartan, piir. nro 3298
-kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja
muistutuksiin (Kaavoittajan vastineet, jotka kunnanhallitus hyväksyy,
merkitään kunnanhallituksen pöytäkirjan liitteeksi. Niistä voi valittaa vasta
valtuuston päätöksenteon jälkeen. Valtuuston päätös ja kaavoittajan vastineet
toimitetaan lausunnon ja muistutuksen antajille valtuustokäsittelyn jälkeen.)

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
29.01.2018
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Kunnanhallitus päättää että
1 se hyväksyy kaavoittajan vastineet Laguksenpuiston
asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
2 se hyväksyy Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen, piir.nro
3298 mukaisena, ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi
MRL:n 52 §:n mukaisesti
3 se edellyttää, että ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa
tulee kunnan ja selostuksessa mainittujen maanomistajien välillä olla
hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 29.01.2018, § 3
Valmistelija / lisätiedot:
Mikael Pettersson
mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
kaavoitusteknikko
Liitteet

1 Laguksenpuisto 3298 selostuksen liitteet.pdf
2 Laguksenpuisto SEL 3298.pdf
3 Laguksenpuisto SEL 3298 RU.pdf
Kunnanhallitus on 30.10.2017 (§ 190) hyväksynyt kunnan ja Suomen
Mielenterveysseura ry:n sekä kunnan ja Asunto Oy Kirkkonummen
Kaunisrannan väliset maankäyttösopimukset ja kiinteistönluovutuksen
esisopimukset. Sopimukset on allekirjoitettu 11.12.2017 sekä 5.1.2018.
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää MRL:n 52
§:n mukaisesti hyväksyä Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen,
piir.nro 3298 mukaisena.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
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Kunnanhallitus, § 51, 26.06.2017
Kunnanhallitus, § 87, 28.08.2017
Kunnanvaltuusto, § 35, 04.09.2017
Kunnanhallitus, § 25, 22.01.2018
Kunnanvaltuusto, § 4, 29.01.2018
§4
Kirkkonummen kunnan lausunto kuntarajan siirrosta Siikajärven kylässä
KIRDno-2017-475
Kunnanhallitus, 26.06.2017, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen
Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry ja Hotelli Nuuksio ovat tehneet
esityksen Siikajärven kylän läntisen osan kuntarajan siirtämisestä
Espoon kaupunkiin (liite). Esitys on saapunut Kirkkonummen kuntaan
29.3.2017. Esityksessä on perusteltu kuntajaon muuttamisen tarvetta mm.
yhdyskuntarakenteella, alueen liikenneyhteyksillä, palvelujen saatavuudella ja
turvallisuudella sekä kaavoitus- ja vesihuollon kehittämisen suunnitelmilla.
Kuntarakennelain 29.12.2009/1698 mukaan esityksen kunnan osan
siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan
valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä, kunnan jäsen tai valtiovarainministeriö.
Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle,
jonka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien
valtuustojen lausunnot. Lausunnoista tulee ilmetä kunnan kanta kuntajaon
muuttamiseen perusteluineen. Kunnanhallituksen on toimitettava esitys
ja kuntien lausunnot valtiovarainministeriölle kuuden kuukauden kuluessa
esityksen vastaanottamisesta eli 29.9.2017 mennessä. Kunnanhallitus pyytää
Espoon kaupungilta lausuntoa 30.8.2017 mennessä.
Ministeriö voi päättää kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos minkään
muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta. Kunnan
osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston vastustuksesta
huolimatta kuntarakennelain 19 §:ssä mainituilla perusteilla.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kirkkonummen kunnanhallitus pyytää kuntarakennelain 11 § mukaisesti
Espoon kaupungin lausunnon liitteenä olevasta esityksestä Siikajärven kylän
läntisen osan osakuntaliitoksesta Espoon kaupunkiin 30.8.2017 mennessä.
Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kuntarajan muuttamiseen sekä
perustelemaan kannanotto sekä huomioimaan myös muut kuntarakennelaissa
29.12.2009/1698 säädetyt selvitysperusteet.

Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely:

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
29.01.2018
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Hans Hedberg ehdotti seuraavaa lisäystä: "kunnanhallitus katsoo, että ei ole
kuntajakolaissa mainittuja perusteita osakuntaliitokseen Espoon kaupunkiin".
Pekka M. Sinisalo, Ulf Kjerin ja Katarina Penkert kannattivat Hedbergin
lisäysehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1 pyytää kuntarakennelain 11 § mukaisesti Espoon kaupungin
lausunnon liitteenä olevasta esityksestä Siikajärven kylän läntisen osan
osakuntaliitoksesta Espoon kaupunkiin 30.8.2017 mennessä. Lausunnossa
pyydetään ottamaan kantaa kuntarajan muuttamiseen sekä perustelemaan
kannanotto sekä huomioimaan myös kuntarakennelaissa 29.12.2009/1698
säädetyt selvitysperusteet ja
2 todeta, että kunnanhallitus katsoo, että ei ole kuntajakolaissa mainittuja
perusteita osakuntaliitokseen Espoon kaupunkiin.

Kunnanhallitus, 28.08.2017, § 87
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen
Liitteet

1 Kirkkonummen kunnan lausunto, Siikajärvi.pdf
Espoon kaupunginvaltuuston antama lausunto on saapunut kuntaan
21.8.2017. Lausunto on liitteenä. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa
kokouksessaan 4.9.2017 ja antaa kunnan lausunnon valtiovarainministeriölle.
Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi on laatinut lausuntoehdotuksen
kunnanhallitukselle.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1 hyväksyä liitteenä olevan lausunnon annettavaksi kunnanvaltuustolle
2 ehdottaa, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallituksen ehdottaman
lausunnon valtiovarainministeriölle

Käsittely 28.8.2017 kunnanhallitus:

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
29.01.2018
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Matti Kaurila teki seuraavan lisäysehdotuksen päätöskohdaksi 3:
Kunnanhallitus pytää kuntatekniikan ja kuntakehityksen tutkimaan Hotelli
Nuuksion elinkeinopoliittisen kaavoitusaloitteeseen liittyen voidaanko hotellija majoitustoimintaa kehittää ko. kiinteistön asemakaavoituksella tai muilla
toimin.
Pekka M. Sinisalo ja puheenjohtaja Timo Haapaniemi kannattivat
lisäysehdotusta. Ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja
totesi, että siitä oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotuksen
kohdat 1 ja 2 on hyväksytty yksimielisesti, ja että lisäysehdotuksesta
äänestetään seuraavasti: lisäystä kannattavat äänestävät JAA ja lisäystä
vastustavat äänestävät EI. Lisäystä kannatti (JAA) 5 henkilöä ja lisäystä vastusti
(EI) 8 henkilöä. Lisäystä ei hyväksytty äänin 8-5.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 04.09.2017, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen
Liitteet

1 Lausunto Siikajärvi, hyväksytty kv 4.9.2017 § 35
Ehdotus
Kunnanvaltuusto 4.9.2017
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa
kunnanhallituksen ehdottaman lausunnon valtiovarainministeriölle

Käsittely:
Kuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen esitteli asiaa ja vastasi
valtuutettujen kysymyksiin.
Keskustelun aikana valtuutettu Kim Åström teki seuraavan lisäysehdotuksen:
Lisäys kunnan lausuntoon: Kohtaan "Alueen palvelut kuntalaisille": "Veikkolan
koulun ja päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on
hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.04.2017 ja hankkeen on määrä valmistua
2020, jolloin kapasiteettivaje poistuu. Kohtaan "Liikenne": "HSL:n siirtyessä
uuteen vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun, maksuvyöhykerajoja on määrä
tarkentaa ja kohtuullistaa niin, etteivät kulje täsmälleen ja ainoastaan
kuntarajalla"

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto
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Kim Åströmin lisäysehdotys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Kunnanvaltuusto päätti
1
tehdä kunnanhallituksen ehdottaman lausuntoon seuraavat lisätykset:
Kohtaan "Alueen palvelut kuntalaisille": "Veikkolan koulun ja päiväkodin
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 24.04.2017 ja hankkeen on määrä valmistua 2020,
jolloin kapasiteettivaje poistuu. Kohtaan "Liikenne": "HSL:n siirtyessä uuteen
vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun, maksuvyöhykerajoja on määrä tarkentaa ja
kohtuullistaa niin, etteivät kulje täsmälleen ja ainoastaan kuntarajalla".
2
antaa lausunnon, jossa on mukana valtuuston päättämä lisäys
valtiovarainministeriölle. Lausunto on pykälän liitteenä.

Kunnanhallitus, 22.01.2018, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Vaanola, Anna-Kaisa Kauppinen
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja
Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry ja Hotelli Nuuksio ovat tehneet
esityksen Siikajärven kylän läntisen osan kuntarajan siirtämisestä Espoon
kaupunkiin. Esitys on saapunut Kirkkonummen kuntaan 29.3.2017. Esityksessä
on perusteltu kuntajaon muuttamisen tarvetta mm. yhdyskuntarakenteella,
alueen liikenneyhteyksillä, palvelujen saatavuudella ja turvallisuudella sekä
kaavoitus- ja vesihuollon kehittämisen suunnitelmilla.
Kuntarakennelain 11 §:n mukaiset Kirkkonummen kunnan ja Espoon
kaupungin lausunnot sekä niihin liittyvä taustamateriaali on toimitettu
valtiovarainministeriölle 12.9.2017. Valtiovarainministeriö on kuntarakennelain
14 §:n mukaisesti määrännyt esityksen valmistelevasta käsittelystä. Ministeriö
on hankkinut esityksestä kuntarakennelain 14 §:n 2 momentin mukaisesti
Maanmittauslaitoksen ja Uudenmaan maistraatin lausunnot.

Kirkkonummen kunta
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Kuntarakennelain 14 §:n 3 momentin mukaisesti ministeriö on kehottanut
Kirkkonummen kuntaa varaamaan asukkailleen ja muille, jotka katsovat
asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä (liite).
Huomautus tuli tehdä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä
koskeva kuulutus oli julkaistu kunnassa. Asiaa koskeva kuulutus julkaistiin siten
kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan ja kuulutus oli nähtävillä 4.12.20173.1.2018 välisenä aikana. Muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustot
antavat kuntarakennelain 14 §:n mukaisesti esityksestä ja sitä koskevista
huomautuksista lausuntonsa. Kirkkonummen kunnan lausunto ja tehdyt
huomautukset tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 31.1.2018 mennessä.
Asiassa saapui yksi huomautus, jonka teki Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys
ry (liite). Huomautuksessa asiaa on käsitelty eri näkökohdista seitsemässä eri
luvussa. Huomautuksessa todetaan, että Kirkkonummen kunta olisi esittänyt
lausunnossaan virheellisiä tietoja. Huomautuksessa virheelliseksi väitettyjen
kunnan lausunnon tietojen osalta Kirkkonummen kunta toteaa seuraavan:
Asiassa saapuneen huomautuksen mukaan Kirkkonummen kunta ei ole
perustellut antamaansa lausuntoaan. Kunnan kanta väittämään on se, että
perustelut on esitetty tarkasteluun liittyvien eri näkökulmien avulla, jotka on
otsikoitu asianmukaisesti.
Huomautuksen mukaan Kirkkonummen kunnan lausunnossa mainitaan
virheellisesti, ettei osayleiskaava ole edennyt kaavaluonnoksen
päättäjäkäsittelyyn. Kunnan kanta väittämään on se, että tieto osayleiskaavan
etenemättömyydestä on ollut ajantasainen kunnan päätöksentekokäsittelyssä
ja annettaessa lausunto 12.9.2017 ministeriölle.
Kirkkonummen kunnan lausunnossa todetaan huomautuksen mukaan, että
nykyinen tieyhteys Turuntieltä Siikajärven alueelle on yksityistie. Kunnan
kanta väittämään on se, että tämä kunnan lausunnossa esitetty toteamus on
saapuneen huomautuksen mukaisesti virheellinen ja huomautus tästä on
aiheellinen.
Huomautuksen mukaan Kirkkonummen kunnan lausunnon mukainen tieto
siitä, että kuntarajan molemmin puolin olisi etupäässä loma-asumisen aluetta,
on virheellinen. Kunnan kanta väittämään on se, että kokonaisuutena katsoen
kunta on edelleen sitä mieltä, että maankäyttö on etupäässä loma-asumisen
aluetta, vaikka Espoon kaupungin puolella vakituisia asuntoja on jonkin verran
enemmän.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
1
uudistaa asiassa 4.9.2017 lausumansa kuntarakennelain 11 §;n mukaisen
lausuntonsa
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2
antaa asiassa saapunutta huomautusta koskevana lausuntona yllä kuvatun
kantansa
3
antaa kyseiset lausunnot valtiovarainministeriölle
4
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Kunnanhallitus 22.1.2018 käsittely:
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja kunnanarkkitehti Tero
Luomajärvi olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.
Timo Haapaniemi ehdotti seuraavaa lisäystä lausuntoon: Kuntaan on saapunut
tätä aluetta koskeva kaavoitusaloite joka on osittain elinkeinopoliittinen.
Elinkeinopoliittinen osa käsitellään kiireellisenä kunnan toimintamallin
mukaisesti. Ratkaisuja arvioidaan kevään 2018 aikana. Lisäysehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla lisäyksellä: Kuntaan on saapunut
tätä aluetta koskeva kaavoitusaloite joka on osittain elinkeinopoliittinen.
Elinkeinopoliittinen osa käsitellään kiireellisenä kunnan toimintamallin
mukaisesti. Ratkaisuja arvioidaan kevään 2018 aikana.

Kunnanvaltuusto, 29.01.2018, § 4
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen, Jussi Vaanola
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
1
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uudistaa asiassa 4.9.2017 lausumansa kuntarakennelain 11 §;n mukaisen
lausuntonsa kunnanhallituksen 22.1.2018 hyväksymällä lisäyksellä:
Kuntaan on saapunut tätä aluetta koskeva kaavoitusaloite joka on osittain
elinkeinopoliittinen. Elinkeinopoliittinen osa käsitellään kiireellisenä kunnan
toimintamallin mukaisesti. Ratkaisuja arvioidaan kevään 2018 aikana.
2
antaa asiassa saapunutta huomautusta koskevana lausuntona yllä kuvatun
kantansa
3
antaa kyseiset lausunnot valtiovarainministeriölle

Käsittely:
Käsittelyn aikana valtuutettu Irja Bergholm teki seuraavanlaisen
muutosehdotuksen:
Ehdotan, että Kirkkonummen kunnanvaltuusto puoltaa kuntarajan siirtämistä
Siikajärven kylässä Espoon kaupungille.
Muutosehdotus ei saanut kannatusta joten se raukesi.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 27, 22.01.2018
Kunnanvaltuusto, § 5, 29.01.2018
§5
Eron myöntäminen varavaltuutetulle (TP)
KIRDno-2017-142
Kunnanhallitus, 22.01.2018, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Tuula Peura on pyytänyt eroa kunnanvaltuuston varajäsenyydestä
paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
1.1
myöntää eron Tuula Peuralle varavaltuutetun tehtävästä
1.2
merkitä tiedokseen, että keskusvaalilautakunta arvioi tarpeen määrätä uuden
varavaltuutetun
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanvaltuusto, 29.01.2018, § 5
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
1
myöntää eron Tuula Peuralle varavaltuutetun tehtävästä
2
merkitä tiedokseen, että keskusvaalilautakunta arvioi tarpeen määrätä uuden
varavaltuutetun
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 28, 22.01.2018
Kunnanvaltuusto, § 6, 29.01.2018
§6
Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valinta (TP)
KIRDno-2017-148
Kunnanhallitus, 22.01.2018, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Tuula Peura on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kunnanvaltuusto
valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet.

Kunnanvaltuusto päätti 19.6.2017 § 11 valita tarkastuslautakuntaan 9
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 20172019 sekä jäsenten keskuudesta tarkastuslautakunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019 seuraavasti:
Jäsenet

Varajäsenet

Ulla Seppälä, puheenjohtaja

Susan Honka

Petri Ronkainen, varapuheenjohtaja

Linda Holmström

Tuula Peura

Ramon Dibbets

Eero Lankia

Heli Kauhanen

Mikko Kara

Janne Leimi

Teppo Suontakanen

Tero Koivuranta

Siv Ahlberg

Michaela Lindholm

Teija Virtamo-Tiiska

Riki Saarimaa

Matti Tanskanen

Timo Kallioinen

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
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1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1.1
myöntää eron Tuula Peuralle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
1.2
valitsee uuden jäsenen Tuula Peuran tilalle tarkastuslautakunnan toimikauden
loppuun
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 29.01.2018, § 6
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
myöntää eron Tuula Peuralle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
2
valitsee uuden jäsenen Tuula Peuran tilalle tarkastuslautakunnan toimikauden
loppuun
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti
1
myöntää eron Tuula Peuralle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
2
valita Maija Lounamaan uudeksi jäseneksi Tuula Peuran tilalle
tarkastuslautakunnan toimikauden loppuun.
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Kunnanhallitus, § 29, 22.01.2018
Kunnanvaltuusto, § 7, 29.01.2018
§7
Eron myöntäminen henkilöstöjaoston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
(TP)
KIRDno-2017-150
Kunnanhallitus, 22.01.2018, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Tuula Peura on pyytänyt eroa henkilöstöjaoston varajäsenyydestä
paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kunnanvaltuusto päätti 19.6.2017 § 13 valita henkilöstöjaostoon viisi (5)
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 20172019 sekä jäsenten keskuudesta henkilöstöjaostolle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019 seuraavasti:
Jäsenet

Varajäsenet

Ulf Kjerin, puheenjohtaja

My Sundelin

Hilkka-Maija Katajisto,
varapuheenjohtaja

Sami Sailo

Juha Tarvainen

Tuula Peura

Tarja Seppänen

Tero Koivuranta

Ville Salminen

Vesa-Pekka Sainio

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1.1
myöntää eron Tuula Peuralle henkilöstöjaoston varajäsenyydestä
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1.2
valitsee uuden varajäsenen henkilöstöjaostoon Tuula Peuran tilalle
toimikauden loppuun
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 29.01.2018, § 7
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
myöntää eron Tuula Peuralle henkilöstöjaoston varajäsenyydestä
2
valitsee uuden varajäsenen henkilöstöjaostoon Tuula Peuran tilalle
toimikauden loppuun
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti
1
myöntää eron Tuula Peuralle henkilöstöjaoston varajäsenyydestä
2
valita Ulla Aitan uudeksi varajäseneksi henkilöstöjaostoon Tuula Peuran tilalle
toimikauden loppuun.
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§8
Valtuustoaloite 1/2018: Suomen sisällissodan muistomerkki Kirkkonummelle
KIRDno-2018-242
Valtuutettu Markus Myllyniemi jätti ensimmäisenä allekirjoittajana
kunnanvaltuuston kokouksessa 29.1.2018 seuraavan aloitteen:
"Suomen sisällissodasta tulee tämän vuoden tammikuussa kuluneeksi
100 vuotta. Tuon sodan aikana syntyneet jakolinjat erottavat kuitenkin
edelleen yhteiskuntaamme, eikä tapahtuman yhteinen muistaminen ole
vielä nykyaikanakaan helppoa. Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme
kunnalta toimia sisällissodan yhteisen muistomerkin rakentamiseksi
Kirkkonummelle, jossa sodan kummankin osapuolen uhreja muistettaisiin
sekä kunnioitettaisiin. Muistomerkin sijaintipaikan tulisi olla kuntakeskuksen
läheisyydessä ja paikassa, jossa ihmiset kohtaisivat sen säännöllisesti.
Keskeiselle paikalle sijoitettu moderni muistomerkki sitoisi yhteen vuoden
1918 traagiset tapahtumat. Se kuvaisi samalla sodan aiheuttamaa molempien
osapuolien, Kirkkonummen kaikkien kuntalaisten ja myös kaikkien
suomalaisten kokemaa kärsimystä ja olisi voimakas yhtenäisyyden tunnustus.
Sisällissodan muisto voidaan parantaa vain kokoontumalla yhteen ja
muistamalla Kirkkonummen useita ihmiskohtaloita vaatineita tapahtumia."
Aloitteen olivat Markus Myllyniemen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat
valtuutetut: Pekka Jäppinen, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Sanni Jäppinen,
Maarit Orko ja Patrik Lundell.
Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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§9
Valtuustoaloite 2/2018: Selvityksen tekeminen Kirkkonummen vesi-liikelaitoksen
hallinnassa olevista jätevesipumppaamoista
KIRDno-2018-245
Valtuutetut Mikko Kara, Matti Kaurila ja Ulla Seppälä jättivät ensimmäisinä
allekirjoittajina kunnanvaltuuston kokouksessa 29.1.2018 seuraavan aloitteen:
"Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme
kunnanvaltuustolle tehtävää selvitystä Kirkkonummen vesi –liikelaitoksen
hallinnassa olevien jätevesipumppaamoiden nykytilanteesta, kuten tietoja
pumppaamokohtaisista mahdollisista jätevesien ylivuotovesimääristä
vuoden 2017 alusta alkaen ja selvitystä mahdollisista pumppaamokohtaisista
kunnostus- ja perusparannustoimenpiteistä."
Aloitteen olivat Mikko Karan, Matti Kaurilan ja Ulla Seppälän lisäksi
allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Erkki Majanen, Timo Haapaniemi,
Hanna Haikonen, Pekka M. Sinisalo, Petri Ronkainen, Rita Holopainen, CarlJohan Kajanti, Katarina Helander, Kim Åström, Riikka Purra, Anneli Granström,
Piia Aallonharja, Anna Kylmänen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi,
Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Raija Vahasalo, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Outi
Saloranta-Eriksson, Maarit Orko, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho ja Marjut
Frantsi-Lankia.
Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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§ 10
Valtuustoaloite 3/2018: Kirkkonummella toimivien yritysten yritysneuvonnan ja yhteistyön parantaminen
KIRDno-2018-246
Valtuutettu Carl-Johan Kajanti jätti ensimmäisenä allekirjoittajana
kunnanvaltuuston kokouksessa 29.1.2018 seuraavan aloitteen:
"Kirkkonummella tai Kirkkonummelta käsin toimii yrityksiä, joiden ainoa tai
päätoiminen toimipiste sijaitsee Kirkkonummella, mutta joiden virallinen
kotipaikkakunta on muu kuin Kirkkonummi. Tästä johtuen vuosittaista
yhteisöverokertymää siirtyy kunnan näkökulmasta turhaan kuntarajojen
ulkopuolelle. Varsinkin Kirkkonummella asuvien yrittäjien osalta, tämä lienee
useammin lapsus kuin tietoinen valinta. Yrityksen maksama yhteisövero
kohdistuu osaksi sen ilmoittamalle kotikunnalle, ja todennäköisesti moni
yrittäjä maksaa mieluiten veronsa samaan kuntaan, jonka palveluita hänen
perheensä käyttää.
Eräässä, melko pienessä otannassa, 51 yritystä 92:sta olivat ilmoittaneet
kotikunnakseen muun kuin Kirkkonummen. Näistä yrityksistä noin puolet
ovat kuitenkin ilmoittaneet pääasialliseksi tai ainoaksi käyntiosoitteekseen
Kirkkonummella sijaitsevan osoitteen. Näiden yritysten tuloksellisesti
positiivisten vuosien yhteenlaskettu keskimääräinen liiketulos on noin 1,065
M€ per vuosi (2014-2017). Kuntaliiton asiantuntijan antaman karkean arvion
mukaan, tuosta summasta maksetusta yhteisöverosta noin 66.000 € / vuosi
olisi jakautunut Kirkkonummelle, mikäli kaikki ko. yritykset olisivat olleet
kirjoilla Kirkkonummella vuosina 2014-2017.
Koska tämä aloite ei aivan kaikkia yrityksiä koske, on tärkeä mainita, että
lisäksi on monta yritystä, joilla on kunnan vetovoimaisuuden ja taloudellisen
hyvinvoinnin näkökulmista tärkeä rooli työtilaisuuksien tarjoamisen ja
kuntalaisille suunnatun palvelutarjonnan parantamisen kautta. Aloitteen
allekirjoittajat haluavat korostaa myös näiden yritysten ja kunnan välisen
yhteistyön tärkeyttä.
Kirkkonummi haluaa olla houkutteleva kotikunta niin ihmisille kuin yrityksille.
Yritysten toimintaedellytyksiä pitää Kirkkonummella entisestään parantaa,
ja heille kohdistettua palvelutarjontaa laajentaa. Hyvinvoiva yritys on
kotikunnalleen tärkeä taloudellinen tukipilari, sekä suoraan että välillisesti.
Jos yrityksen kotipaikaksi on nimetty muu kunta kuin Kirkkonummi, osa
tukipilarista sijaitsee siinä kunnassa, ei Kirkkonummella. Tällä saralla kunnalla
olisi paljon voitettavaa jo pelkällä tiedottamisella, mutta myös aktiivisesti
neuvontaa ja tukea tarjoamalla.
Varsinkin PK-yritysten arjessa on usein rajatusti aikaa ylimääräiseen
byrokratiaan. Yrityksen kotipaikkakunnan vaihtaminen vaatii oman
byrokraattisen ponnistuksen, sekä maksaa yritykselle hiukan vajaa 300€.
Jos Kirkkonummi kykenisi vastaamaan näihin kahteen haasteeseen sekä
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informoimaan asiasta paremmin, Kirkkonummelle jäisi vielä suurempi osa
tänne kuuluvasta verokertymästä. Poistakaamme turhat kynnykset tässä
asiassa.
Me allekirjoittaneet ehdotamme seuraavaa:
Heti toteutettavina toimenpiteinä:
1.
2.
3.
4.

Parantaa ja selkeyttää asiaan liittyvää informaatiota kunnan
kotisivuilla.
Aktiivisesti jatkaa yhteistyötä paikallisten yrittäjien
ja yrittäjäjärjestöjen kanssa ja erikseen pohtia
yhteistyömahdollisuuksia mainitussa asiassa
Tiedottaa Kirkkonummella toimiville, mutta muualla kirjoilla oleville
PK-yrityksille asian tärkeydestä, sekä opastaa samoja yrityksiä,
miten asian muuttamiseksi voi toimia jo nyt.
Tiedottaa yrityksiä myös muista käytännön asioista/muutoksista,
jotka liittyvät yrityksen kotipaikkakunnan muuttamiseen, esim.
mikroyritysten mahdollisuudesta hakea Leader-rahoitusta. Jos kunta
ei ole neljännen kohdan osalta valmis heti tiedottamaan, niin asiaa
toivotaan ensin kartoitettavan/selvitettävän.

Selvitettäviä asioita:
1.
2.
3.

4.

Selvittää kuinka monta yritystä tämä tällä hetkellä Kirkkonummella
koskee sekä selvittää kuinka monta muualla sijaitsevan
mikroyrityksen yrittäjä asuu Kirkkonummella.
Kartoittaa kunnan mahdollisuuksia opastaa, tukea ja auttaa
yrityksiä kotipaikkakunnan muuttamisessa, ja mikäli mahdollista,
aktiivisesti tarjota näitä ratkaisuja & mahdollisuuksia yrityksille.
Kartoittaa kunnan mahdollisuutta vastata taloudellisesti muutoksen
aiheuttamasta hallinnollisesta kulusta.
1.
ja tämän ollessa mahdollista, myös harkita sen maksamista
Tehdä kaikkia yllä mainittuja asioita tavalla, joka entisestään
parantaa kunnan ja yritysten sekä kunnan ja yrittäjäjärjestöjen
välistä dialogia.
1.

esim. samalla selvittäen mitä yrittäjät ja yritykset
(koti)kunnaltaan toivovat ja odottavat."

Aloitteen olivat Carl-Johan Kajannin lisäksi allekirjoittaneet seuraavat
valtuutetut: Ulf Kjerin, Hans Hedberg, Kim Männikkö, Tony Björk, Miika
Engström, Anna Aintila, Patrik Lundell, Rita Holopainen, Eero Lankia, Timo
Haapaniemi, Petri Ronkainen, Katarina Helander, Kim Åström, Hanna
Haikonen, Linda Basilier, Matti Kaurila, Antti Kilappa, Sanni Jäppinen, Emmi
Wehka-aho, Noora Piili, Elina Utriainen, Ari Harinen, Irja Bergholm, Pekka
Jäppinen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Piia Aallonharja ja Anneli Granström.
Ehdotus
.
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Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§3, §5, §6, §7
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.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §4, §8, §9, §10
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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