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Raija Vahasalo

Ulf Kjerin

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja
kunnan verkkosivuilla tiistaina 12.3.2019

Gunnel Ekström, sihteeri
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§ 11
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 27.2.2019.
Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen jäsenille.
Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 24.2.2019 Kirkkonummen Sanomissa,
jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 12
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Raija Vahasalon ja Ulf Kjerinin.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 11.3.2019 ja tarkastettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja kunnan verkkosivuilla
tiistaina 12.3.2019.
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Kuntatekniikan lautakunta, § 26,31.01.2019
Kunnanhallitus, § 47,18.02.2019
Kunnanvaltuusto, § 13, 04.03.2019
§ 13
Muutos Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019 - 2023
KIRDno-2018-582
Kuntatekniikan lautakunta, 31.01.2019, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Taustaa
Kunta on osallistunut Helsingin ja Turun välisen uuden, nopean rautatieyhteyden
linjauksen suunnitteluun sen alusta lähtien. Vuonna 2010 on valmistunut Espoo - Salo -
oikoradan alustava yleissuunnitelma, jonka taustatietona on käytetty vuonna 2009
valmistunutta Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitystä. Siinä tutkittiin Espoon,
Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan radanvarren taajamien maankäyttövalmiuksia sekä
kehitysmahdollisuuksia asutuksen ja työpaikkojen osalta. Kehityskuva pitää sisällään
kolme vaiheittaista maankäyttövaihtoehtoa, joissa esimerkiksi Veikkolaan sijoitettiin
merkittävä määrä uusia asukkaita. Alustavan yleissuunnitelman yhteydessä tehtiin
myös hankkeen ympäristövaikutusten arviointi.
Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden ohjaus- ja hankeryhmissä vaikuttavat
kunnan nimetyt edustajat. Todettakoon, että MAL 2019 -hankkeessa rautatieyhteys
tunnetaan Länsiratana, jolla tarkoitetaan lähijunayhteyttä pääkaupunkiseudulta
Lohjan suuntaan. Seuraavalla MAL-suunnittelukaudella käynnistyy kaupunkiradan
rakentaminen Espoon keskukseen yhteensopivasti uuden junayhteyden kanssa.
Vuoden 2018 aikana tapahtunutta
Syksyllä 2018 (4.9.2018) kunnan edustajille esiteltiin vireillä olevaa Veikkolan kautta
kulkevaa Espoo - Salo -oikoradan yleissuunnitelmaa Liikenneviraston konsultin
toimesta. Sen linjaus on Kirkkonummen kohdalla vuonna 2010 laaditun alustavan
yleissuunnitelman mukainen. Konsultin esityksen jälkeen Liikenneviraston edustajat
ottivat yhteyttä kuntaan ja rautatien suunnittelua koskeva keskustelutilaisuus
järjestettiin suunnittelukonsultin ja kuntatekniikan edustajien kanssa 9.10.2018.
Keskustelutilaisuudessa Liikenneviraston edustajat nostivat esille tarpeen tehdä
tarvittavat toimenpiteet radanvarren kunnissa maankäytön suunnitteluvalmiuden
osalta niin, että valtakunnallisesti tärkeän radan yleissuunnitelma olisi
hyväksyttävissä. Kirkkonummen kuntaa lukuun ottamatta radanvarren muissa
kunnissa maankäytön suunnittelu on joko ratkaistu tai se on käynnissä. Vireillä oleva
yleissuunnitelma voidaan hyväksyä ainoastaan, mikäli kaikkien radanvarsikuntien
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maankäyttö sen mahdollistaa. Toisin sanoen Kirkkonummella yleiskaavaa on
muutettava niin, että uusi ratayhteys on osoitettu joko yleiskaavassa tai
asemakaavoissa.
Rautatievaraus Veikkolan kriittisimmillä alueilla on otettu huomioon laadituissa
asemakaavojen muutoksissa. Tosin radan aiheuttamia vaikutuksia eikä maankäyttöön
tulevia muutoksia ei niissä ole ennakoitu, koska otaksuttiin ettei rataa toteuteta
lähivuosikymmeninä. Muuttuneessa tilanteessa Väyläviraston tavoitteena on saada
Espoo - Salo -oikoradan yleissuunnitelma hyväksyttyä vuoden 2020 loppuun
mennessä.
Liikenneviraston kanssa käydyn keskustelutilaisuuden jälkeen kunnan edustajat
pyrkivät saamaan kaavoitusta ohjaavilta viranomaisilta tietoa, voitaisiinko
uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamaa vaiheittaista
kaavanlaatimista soveltaa ratahankkeen mahdollistavassa maankäytössä siten, että
kunta voisi edetä mahdollisimman kevein toimenpitein ja muuttaa Kirkkonummen
yleiskaavaa 2020 mahdollisimman vähäisesti kuitenkin niin, että uusi rautatie voitaisiin
osoittaa kaavakartalla. Todettiin ettei vaiheittaista kaavoitusta voida käyttää ja tämän
johdosta tultiin selkeään johtopäätökseen, jonka mukaan on perusteltua laatia
ratakäytävän alueelle osayleiskaava lainvoimaisen yleiskaavan muuttamisen sijaan.
Kokouksessa Väyläviraston edustajat ennakoivat, että uuden rautatien rakentaminen
alkaa aikaisintaan vuoden 2030 jälkeen. Näin on oletettu myös vireillä olevassa MAL
2019 -hankkeessa.
Liikenneviraston, konsultin ja kunnan edustajien lisäksi kaavoitusta ohjaavat
viranomaistahot (jatkossa työryhmä) kokoontuivat ratalinjausta koskevaan
kokoukseen 29.11.2018. Kyseisessä kokouksessa linjattiin, että Kirkkonummen
kunnan on pikaisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin yleiskaavan muuttamiseksi pohjoisella
Kirkkonummella. Samassa kokouksessa esiteltiin Liikenneviraston toimeksiannosta
laaditut selvitykset, jotka on tehty ratasuunnittelun yhteydessä sekä hahmoteltiin
tavoitteellinen aikataulu kaavahankkeelle. Väyläviraston johdolla työryhmä kokoontui
9.1.2019 ja tuolloin kunta esitteli mm. Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän
osayleiskaavan alustavan aluerajauksen.
Osayleiskaavan suunnittelun käynnistäminen
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma tuodaan kuntatekniikan lautakuntaan keväällä 2019, mikäli
kunnanvaltuusto päättää kaavahankkeen käynnistämisestä ja hanketta koskevat
selvitystarpeet ovat tiedossa. Ennen hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman
käsittelyä kuntatekniikan lautakunnassa järjestetään viranomaisneuvottelu.
Lähtökohtaisesti verraten tuoreiden suunnittelualueeseen kuuluvien Veikkolan
taajaman asemakaavojen maankäyttöä ei ole tarkoitus muuttaa lukuun ottamatta
esimerkiksi uuden aseman edellyttämiä maankäytön mahdollisia
tehostamistoimenpiteitä.
Kevään ja kesän 2019 aikana on tarkoitus laatia mm. luontoselvitys tarvittavilta osin.
Tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman paljon ratayhteyden
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yleissuunnitteluvaiheessa laadittuja selvityksiä. Kaavahankkeen lähtötietoanalyysin ja
viranomaisneuvottelun jälkeen aloitetaan valmisteluaineiston laatiminen siten, että se
saataisiin päättäjäkäsittelyyn vuoden 2019 loppuun mennessä. Tässä vaiheessa on
selvitettävä mm. kaavatalous, Natura-arviointi (Nuuksion kansallispuisto) sekä uuden
maankäytön liikenteellinen toiminnallisuus ennakoiden myös Veikkolan taajaman
mahdollinen laajamittainen kehittäminen. Lisäksi on tiedostettava, että kunnan on
varauduttava tarpeellisten selvitysten käynnistämiseen mahdollisesti jo ennen
kunnanvaltuuston päätöstä.
Vuonna 2020 laaditaan kaavaehdotus ja saman vuoden lopulla kaava on tarkoitus
saada hyväksyttäväksi.
Osayleiskaavahankkeiden priorisointi
Nykyisen kaavoitusohjelman uudistamisen yhteydessä sovittiin periaatteesta, jonka
tavoitteena on enimmillään kahden osayleiskaavahankkeen vireilläolo. Vuoden 2019
alussa kunnassa on vireillä seuraavat osayleiskaavat:
Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava; kaavaehdotus on valmistelussa ja se
tulee käsittelyyn aikaisintaan keväällä 2019
Kylmälän osayleiskaava; tarkistettu kaavaehdotus on valmistelussa ja tulee
käsittelyyn aikaisintaan keväällä 2019
Masalan osayleiskaava; kaavaehdotus on valmistelussa ja se tulee käsittelyyn
aikaisintaan syksyllä 2019
Kantvikin osayleiskaava; hankkeen suunnittelu on tällä hetkellä keskeytetty,
mutta sitä jatketaan ja kaavan valmisteluaineisto on määrä saada vuoden 2019
loppuun mennessä
Luoman osayleiskaava, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelman
päivittäminen on tarpeen tehdä ennen varsinaisen maankäytön suunnittelun
käynnistämistä.
Tällä hetkellä on vireillä peräti viisi osayleiskaavahanketta, joista neljän suunnittelu on
edennyt jo huomattavan pitkälle. Edellisen johdosta kuntatekniikan toimiala esittää,
että Luoman osayleiskaavoitusta hidastetaan. Kunnanhallituksen käsittelyyn laaditaan
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan hankekortti.

Liitteet:
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava, alustava aluerajaus
24.1.2019
Oheismateriaali:
Espoo-Salo oikoradan aikataulu, Väylä 2019
Länsiradan maankäytön kehittämisselvitys (v. 2009)
Espoo - Salo -oikoradan yleissuunnitelma, kokousmuistio 29.11.2018
Espoo - Salo -oikoradan yleissuunnitelma, kokousmuistio 9.1.2019
Ehdotus
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Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja
Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kaavoitusohjelmaa 2019 – 2023 (kv 3.9.2018,
§ 72) muutetaan seuraavasti:
1.
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laatiminen käynnistetään
välittömästi kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen.
2.
Luoman osayleiskaavan laatiminen keskeytetään toistaiseksi.
3.
Kuntatekniikan toimiala päivittää kaavoitusohjelman päätöksen mukaisesti.

Käsittely:
Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan muutosesityksen kohtaan 2: Tarvittavat
kaavoitusresurssit saadaan tänä vuonna käynnistettävien asemakaavahankkeiden
käynnistämisten myöhäistämisestä
Ehdotusta ei kannatettu ja se todettiin rauenneen.

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan lisäysesityksen; kohta 4:
Osayleiskaavoittaminen tehdään siten, että se kattaa Turunväylän liikennealueen sekä
koko Turunväylän pohjoispuolisen Kirkkonummen.
Jarmo Uimonen kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja lisäysesityksen välillä,
koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia. Puheenjohtaja ehdotti,
että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA, Matti Kaurilan tekemä muutosesitys
EI.
Pohjaesityksen puolesta äänesti kuusi (6); Miisa Jeremejew, Viveca Lahti, Kim
Männikkö, Pekka Jäppinen, Nina Serow ja Oskar Holopainen. Matti Kaurilan
lisäysesityksen puolesta äänesti viisi (5); Matti Kaurila, Anneli Granström, Kati
Kettunen, Erkki Ahlsten ja Jarmo Uimonen. Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus
voitti äänin kuusi (6) – viisi (5).

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan lisäysesityksen; kohta 5; Lisätään
liiteaineistoon Kirkkonummen kunnan maankäytön kehityskuva 2014 – julkaisu.
Kuntatekniikan lautakunta päätti yksimielisesti lisätä julkaisun oheismateriaaliksi.
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Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan lisäysesityksen; kohta 6; Lautakunta
evästää jatkosuunnittelua kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadintaa
seuraavasti;
- Yleiskaavassa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa ajoneuvoliikenne ja alueen
kokoojakadut radan viereen tai läheisyyteen sekä säilytetään tätä kautta yhteys
Siikajärvelle.
- Aseman ympäristön yleiskaavoituksen lähtökohta on pienimittakaavainen
kyläkaupunki, jonka vetovoima on Nuuksion kansallispuiston läheisyys ja toisaalta
asuinalueita suojaavat työpaikka- ja palvelualueet moottoritien vieressä.
- Veikkolanportin kaavoitusta viedään eteenpäin kaavaluonnoksen mukaisin
periaattein.
Kuntatekniikan lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä lisäysesityksen.

Käsittelyn aikana Erkki Ahlsten teki seuraavan muutos- ja lisäysesityksen;
1. Ei tehdä muutoksia kaavoitusohjelmassa olevien osayleiskaavojen aikatauluihin
2. kaavoitusosasto tuo johonkin seuraavaan kokoukseen ehdotuksensa oikoradan
edellyttämän kaavan toteuttamiseen konsulttityönä tai jollain muulla tavalla.
Jarmo Uimonen ja Kati Kettunen kannattivat esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja Erkki Ahlstenin esityksen
välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia. Puheenjohtaja
ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus = JAA, Erkki Ahlstenin
tekemä esitys = EI.
Pohjaehdotuksen puolesta äänesti viisi (5); Pekka Jäppinen, Kim Männikkö, Viveca
Lahti, Oskar Holopainen ja Nina Serow. Erkki Ahlstenin esitystä äänesti viisi (5); Matti
Kaurila, Kati Kettunen, Anneli Granström, Erkki Ahlsten ja Jarmo Uimonen. Tyhjää
äänesti yksi (1); Miisa Jeremejew.
Puheenjohtajan äänellä Erkki Ahlstenin muutos- ja lisäysesitys voitti äänin viisi (5) –
viisi (5) ja lisäksi annettiin yksi (1) tyhjä ääni.
Päätös
Kuntatekniikan lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kaavoitusohjelmaa 2019 – 2023 (kv 3.9.2018,
§ 72) muutetaan seuraavasti:
1.
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laatiminen käynnistetään
välittömästi kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen.
2.
Ei tehdä muutoksia kaavoitusohjelmassa olevien osayleiskaavojen aikatauluihin
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3.
Kaavoitusosasto tuo johonkin seuraavaan kokoukseen ehdotuksensa oikoradan
edellyttämän kaavan toteuttamiseen konsulttityönä tai jollain muulla tavalla.
4.
Kuntatekniikan toimiala päivittää kaavoitusohjelman päätöksen mukaisesti.
5.
Lautakunta evästi jatkosuunnittelua kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelman
laadintaa seuraavasti;
- Yleiskaavassa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa ajoneuvoliikenne ja alueen
kokoojakadut radan viereen tai läheisyyteen sekä säilytetään tätä kautta yhteys
Siikajärvelle.
- Aseman ympäristön yleiskaavoituksen lähtökohta on pienimittakaavainen
kyläkaupunki, jonka vetovoima on Nuuksion kansallispuiston läheisyys ja toisaalta
asuinalueita suojaavat työpaikka- ja palvelualueet moottoritien vieressä.
- Veikkolanportin kaavoitusta viedään eteenpäin kaavaluonnoksen mukaisin
periaattein.
6.
Lisätään Kirkkonummen kunnan maankäytön kehityskuva 2014 – julkaisu
oheisaineistoon.

Kunnanhallitus, 18.02.2019, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen
kaavoitusohjelmaa 2019 – 2023 (kv 3.9.2018, § 72) muutetaan seuraavasti:
1.
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laatiminen käynnistetään
välittömästi kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen.
2.
Ei tehdä muutoksia kaavoitusohjelmassa olevien osayleiskaavojen aikatauluihin.
3.
Kuntatekniikan toimiala päivittää kaavoitusohjelman päätöksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 18.2.2019 käsittely:
Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen selosti asian kunnanhallitukselle.
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Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 04.03.2019, § 13
Valmistelija / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Liitteet

1 Hankekortti_PohjKirkkonummen_liikennekaytavan_OYK
2 Projektkort_DGP for trafikkorridoren i norra Kyrkslatt
3 PohjoisenKirkkonummen liikennekaytavan OYK rajaus.pdf

Oheismateriaali
1 Espoo-Salo oikoradan aikataulu.pdf
2 Länsiradan maankäytön kehittämisselvitys (v. 2009).pdf
3 Espoo - Salo -oikoradan yleissuunnitelma kokousmuistio 29.11.2018.pdf
4 Espoo - Salo -oikoradan yleissuunnitelma kokousmuistio 9.1.2019.pdf
5 Espoo - Salo -oikoradan yleissuunnitelma kokousmuistion 9.1.2019 liite 1.pdf
6 Espoo - Salo -oikoradan yleissuunnitelma kokousmuistion 9.1.2019 liite 2.pdf
7 Kirkkonummen_maankayton_kehityskuva_2040.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kaavoitusohjelmaa
2019 – 2023 (kv 3.9.2018, § 72) muutetaan seuraavasti:
1.
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laatiminen käynnistetään
välittömästi kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen.
2.
Ei tehdä muutoksia kaavoitusohjelmassa olevien osayleiskaavojen aikatauluihin.
3.
Kuntatekniikan toimiala päivittää kaavoitusohjelman päätöksen mukaisesti.

Käsittely:
Väyläviraston projektipäällikkö Heidi Mäenpää ja kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen
alustivat asiaa kokouksessa ja vastasivat valtuutettujen kysymyksiin.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kuntatekniikan lautakunta, § 24,31.01.2019
Kunnanhallitus, § 48,18.02.2019
Kunnanvaltuusto, § 14, 04.03.2019
§ 14
Kantvikin osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 38 §:n
ja 128 §:n mukaisesti
KIRDno-2017-1201
Kuntatekniikan lautakunta, 31.01.2019, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikael Pettersson
mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
kaavoitusteknikko
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.2.2014 (§ 5) päättänyt asettaa Kantvikin
osayleiskaava-alueen rakennuskieltoon maankäyttö- ja rakennuslain § 38:n ja 128 §:n
mukaisesti kaavan lainvoimaiseksituloon saakka, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.
Rakennuskielto ei koske olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostöitä,
rakennusten vähäisiä laajennuksia ja pihapiireihin toteutettavia rakennusjärjestyksen
mukaisia talousrakennuksia, eikä maatilatalouden harjoittamisen kannalta
välttämättömien talousrakennusten tai yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten rakentamista. Rakennuskielto ei myöskään koske hankkeita, joilla on
voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.
Rakennuskielto päättyy 18.3.2019.
Kaavoitustilanne
Kantvikin osayleiskaavan laatiminen on pantu käyntiin kaavoitusohjelman mukaisesti
vuonna 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin 3.10.2013 (§ 78).
Osayleiskaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) oli kuntatekniikan lautakunnan
käsittelyssä 26.10.2017 (§ 53), jolloin lautakunta päätti palauttaa asian uutta
valmistelua varten.
Osayleiskaavatyötä on viivästyttänyt hankkeen vastaavien kaavoittajien vaihtumiset
kaavaprosessin aikana. Tällä hetkellä uuden, hankkeesta vastaavan kaavoittajan
hakeminen on vireillä.
Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen voimassaoloajan pidentäminen
MRL:n mukaan rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi
vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään
viidellä vuodella ja tämän jälkeen erityisestä syystä vielä enintään viidellä vuodella
1.5.2017 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen perusteella..
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Osayleiskaavoitettavan alueen rakennuskiellon voimassaoloaikaa esitetään
pidennettäväksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 38 §:n mukaisesti viidellä vuodella.
Alueelle esitetään MRL:n 38 §:n mukaista rakennuskieltoa ja 128 §:n mukaista
toimenpiderajoitusta.
Poikkeukset ja lievennykset
Kielto ei koske asemakaavoitettuja alueita. Kielto ei koske myöskään olemassa olevien
rakennusten korjaus- ja muutostöitä, rakennusten vähäisiä laajennuksia ja
pihapiireihin toteutettavia rakennusjärjestyksen mukaisia talousrakennuksia, eikä
maatilatalouden harjoittamisen kannalta välttämättömien talousrakennusten tai
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten rakentamista. Rakennuskielto ei
myöskään koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai
suunnittelutarveratkaisu.
Toimenpidekiellolla tarkoitetaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden
kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (toimenpiderajoitus). Kyseiset
toimenpiteet edellyttävät erillisen luvan. Lupaa ei tarvita, jos toimenpide perustuu
yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.
Perustelut
Kaavoitettavalle alueelle kohdistuu rakentamispainetta. Rakennuskiellon ja
toimenpiderajoituksen perusteluna on antaa suunnittelurauha kaavoittamiselle ja
varmistaa alueen säilyminen muuttumattomana suunnittelun ajan siten, ettei alueen
rakentumisesta aiheudu haittaa myöhemmälle kaavan toteuttamiselle.
MRL:n pykälät ilmenevät asian liitteestä.
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja
Kuntatekniikan lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että se
1.
päättää pidentää Kantvikin osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti enintään viidellä vuodella
tai kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman.
2.
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle.

Käsittely:
Käsittelyn aikana Kati Kettunen teki muutosesityksen, jonka mukaan rakennuskieltoa
jatketaan 2 vuotta.
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Ehdotusta kannattivat Matti Kaurila, Anneli Granström, Jarmo Uimonen, Nina Serow ja
Kim Männikkö.
Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja palautusehdotuksen
välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia. Puheenjohtaja
ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus = JAA, Kati Kettusen muutosesitys
= EI
Pohjaesityksen puolesta äänesti kaksi (2); Pekka Jäppinen ja Viveca Lahti. Kati Kettusen
muutosesityksen puolesta äänesti yhdeksän (9); Kati Kettunen, Kim Männikkö, Matti
Kaurila, Nina Serow, Anneli Granström, Oskar Holopainen, Miisa Jeremejew, Erkki
Ahlsten ja Jarmo Uimonen
Kati Kettusen muutosesitys voitti äänin yhdeksän (9) - kaksi (2).
Päätös
Kuntatekniikan lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että se
1.
päättää pidentää Kantvikin osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti kahdella vuodella tai
kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman.
2.
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle.

Kunnanhallitus, 18.02.2019, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikael Pettersson
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
päättää pidentää Kantvikin osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti kahdella vuodella tai
kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman
2
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanvaltuusto, 04.03.2019, § 14
Valmistelija / lisätiedot:
Mikael Pettersson
Liitteet

1 Kantvik rakennuskieltoalue_ 24012019.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
päättää pidentää Kantvikin osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti kahdella vuodella tai
kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman
2
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle.

Käsittely:
Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi ja kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen olivat läsnä
tämän pykälän aikana ja vastasivat valtuutettujen kysymyksiin.
Keskustelun aikana valtuutettu Kati Kettunen teki seuraavan muutosehdotuksen:
Teknisenä korjauksena päätöskohtaan: päättää pidentää Kantvikin osayleiskaavan
rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen
rajoitusten mukaisesti kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman, kuitenkin enintään
kahdella vuodella.
Valtuutetut Timo Haapaniemi, Matti Kaurila, Kim Åström, Katarina Helander ja Hanna
Haikonen kannattivat Kati Kettusen muutosehdotusta.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Kati Kettunen
oli tehnyt muutosehdotuksen jota oli kannatettu.
Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt muutosehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja
totesi, että muutosehdotuksesta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään sähköisesti siten, että ne, jotka
kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kati Kettusen
muutosehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Kati Kettusen
muutosehdotuksen mukaisesti.
Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.
Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
29 JAA -ääntä, 21 EI -ääntä ja 1 poissa.
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Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.
Äänestykset
Pohjaehdotus JAA - Kati Kettusen muutosehdotus EI
Jaa
Johanna Fleming
Outi Saloranta-Eriksson
Anna Aintila
Hans Hedberg
Markus Myllyniemi
Ari Harinen
Pirkko Lehtinen
Antti Salonen
Ulf Kjerin
Jukka Tammi
Patrik Lundell
Elina Utriainen
Pekka Oksanen
Anders Adlercreutz
Eja Björkqvist
Tero Suominen
Irja Bergholm
Anna-Mari Toikka
Kim Männikko
Sanni Jäppinen
Maarit Orko
Linda Basilier
Noora Piili
Antti Kilappa
Marjut Frantsi-Lankia
Minna Hakapää
Saara Huhmarniemi
Anna Kylmänen
Reetta Hyvärinen
Ei
Kati Kettunen
Mikko Kara
Raija Vahasalo
Tony Björk
Ulla Seppälä
Erkki Majanen
Pekka Rehn
Hanna Haikonen
Markku Viitanen
Timo Haapaniemi
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Carl-Johan Kajanti
Pekka Sinisalo
Veikko Vanhamäki
Bodil Lindholm
Riikka Purra
Miika Engström
Anneli Granström
Rita Holopainen
Piia Aallonharja
Kim Åström
Matti Kaurila
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kuntatekniikan lautakunta, § 25,31.01.2019
Kunnanhallitus, § 49,18.02.2019
Kunnanvaltuusto, § 15, 04.03.2019
§ 15
Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 38 §:n ja
128 §:n mukaisesti
KIRDno-2017-127
Kuntatekniikan lautakunta, 31.01.2019, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Annika Pousi
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.2.2014 (§ 4) päättänyt asettaa Masalan
osayleiskaava-alueen rakennuskieltoon MRL § 38:n ja 128 §:n mukaisesti kaavan
lainvoimaiseksituloon saakka, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.
Rakennuskielto ei koske olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostöitä,
rakennusten vähäisiä laajennuksia ja pihapiireihin toteutettavia rakennusjärjestyksen
mukaisia talousrakennuksia, eikä maatilatalouden harjoittamisen kannalta
välttämättömien talousrakennusten tai yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten rakentamista. Rakennuskielto ei myöskään koske hankkeita, joilla on
voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.
Rakennuskielto päättyy 18.3.2019.
Kaavoitustilanne
Masalan osayleiskaavan laatiminen on pantu käyntiin kaavoitusohjelman mukaisesti
vuonna 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin 21.11.2013 (§ 86).
Osayleiskaavan valmisteluaineisto (ent. kaavaluonnos) oli kuntatekniikan lautakunnan
käsittelyssä 31.8.2017 (§ 18) sekä 26.10.2017 (§ 53), jolloin lautakunta päätti asettaa
kaavan valmisteluaineiston nähtäville. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 13.11.
-15.12.2017. Nähtävilläoloaikana järjestettiin asukastilaisuus 21.11.2017.
Masalan osayleiskaavan kaavaehdotusta varten laaditaan tällä hetkellä puuttuvia
taustaselvityksiä. Kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville keväällä 2019.
Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen voimassaoloajan pidentäminen ja
alueen laajentaminen
MRL:n mukaan rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi
vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään
viidellä vuodella. Kunnan hakemuksesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi
erityisestä syystä jatkaa tämän jälkeen rakennuskieltoa vielä enintään viidellä vuodella.
Osayleiskaavoitettavan alueen rakennuskiellon voimassaoloaikaa esitetään
pidennettäväksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 38 §:n mukaisesti viidellä vuodella.
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Alueelle esitetään MRL:n 38 §:n mukaista rakennuskieltoa ja 128 §:n mukaista
toimenpiderajoitusta.
Rakennuskieltoaluetta esitetään laajennettavaksi siltä osin kuin Masalan
osayleiskaavan aluetta on laajennettu. Masalan osayleiskaavan
valmisteluaineistovaiheessa kaava-alueeseen liitettiin aiemmin Luoman
osayleiskaavan alueeseen kuulunut Sjövikin alue.
Poikkeukset ja lievennykset
Kielto ei koske asemakaavoitettuja alueita. Kielto ei koske myöskään olemassa olevien
rakennusten korjaus- ja muutostöitä, rakennusten laajennuksia ja pihapiireihin
toteutettavia rakennusjärjestyksen mukaisia talousrakennuksia, eikä maatilatalouden
harjoittamisen kannalta välttämättömien talousrakennusten tai yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevien rakennusten rakentamista. Rakennuskielto ei myöskään koske
hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.
Toimenpidekiellolla tarkoitetaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden
kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (toimenpiderajoitus). Kyseiset
toimenpiteet edellyttävät erillisen luvan. Lupaa ei tarvita, jos toimenpide perustuu
yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.
Perustelut
Kaavoitettavalle alueelle kohdistuu rakentamispainetta. Rakennuskiellon ja
toimenpiderajoituksen perusteluna on antaa suunnittelurauha kaavoittamiselle ja
varmistaa alueen säilyminen muuttumattomana suunnittelun ajan siten, ettei alueen
rakentumisesta aiheudu haittaa myöhemmälle kaavan toteuttamiselle.
MRL:n pykälät ilmenevät asian liitteestä.

Asiakirjat:
- Masalan osayleiskaavan kunnanvaltuuston 3.2.2014 (§ 4) päätöksen mukainen
rakennuskieltoalue
- Masalan osayleiskaavan laajennettu rakennuskieltoalue
Oheismateriaali:
- Maankäyttö- ja rakennuslaki § 38 ja § 128
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja
Kuntatekniikan lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että se
1.
päättää pidentää Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti enintään viidellä vuodella
tai kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman.
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2.
päättää laajentaa Masalan osayleiskaavan rakennuskielto- ja
toimenpiderajoitusaluetta Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston aluerajauksen
mukaisesti
3.
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle

Käsittely:
Käsittelyn aikana Kati Kettunen teki muutosesityksen, jonka mukaan rakennuskieltoa
jatketaan 2 vuotta.
Ehdotusta kannattivat Matti Kaurila ja Anneli Granström.
Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja palautusehdotuksen
välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia. Puheenjohtaja
ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus = JAA, Kati Kettusen muutosesitys
= EI
Pohjaesityksen puolesta äänesti kolme (3); Pekka Jäppinen, Viveca Lahti ja Oskar
Holopainen. Kati Kettusen muutosesityksen puolesta äänesti seitsemän (7); Kati
Kettunen, Kim Männikkö, Matti Kaurila, Nina Serow, Anneli Granström, Miisa
Jeremejew ja Jarmo Uimonen. Tyhjää äänesti yksi (1); Erkki Ahlsten.
Kati Kettusen muutosesitys voitti äänin seitsemän (7) - kolme (3) ja lisäksi annettiin
yksi (1) tyhjä ääni.
Päätös
Kuntatekniikan lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että se
1.
päättää pidentää Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti kahdella vuodella tai
kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman.
2.
päättää laajentaa Masalan osayleiskaavan rakennuskielto- ja
toimenpiderajoitusaluetta Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston aluerajauksen
mukaisesti
3.
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle

Kunnanhallitus, 18.02.2019, § 49
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Valmistelijat / lisätiedot:
Annika Pousi
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
päättää pidentää Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti kahdella vuodella tai
kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman
2
päättää laajentaa Masalan osayleiskaavan rakennuskielto- ja
toimenpiderajoitusaluetta Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston aluerajauksen
mukaisesti
3
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 04.03.2019, § 15
Valmistelija / lisätiedot:
Annika Pousi
Liitteet

1 Masalan osayleiskaavan laajennettu rakennuskieltoalue_31012019
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
päättää pidentää Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti kahdella vuodella tai
kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman
2
päättää laajentaa Masalan osayleiskaavan rakennuskielto- ja
toimenpiderajoitusaluetta Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston aluerajauksen
mukaisesti
3
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle.
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Käsittely:
Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi ja kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen olivat läsnä
tämän pykälän aikana ja vastasivat valtuutettujen kysymyksiin.
Keskustelun aikana valtuutettu Kati Kettunen teki seuraavan muutosehdotuksen:
Teknisenä korjauksena päätöskohtaan: päättää pidentää Masalan osayleiskaavan
rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen
rajoitusten mukaisesti kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman, kuitenkin enintään
kahdella vuodella.
Valtuutetut Timo Haapaniemi, Matti Kaurila, Hanna Haikonen, Erkki Majanen ja
Markus Viitanen kannattivat Kati Kettusen muutosehdotusta.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Kati Kettunen
oli tehnyt muutosehdotuksen jota oli kannatettu.
Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt muutosehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja
totesi, että muutosehdotuksesta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään sähköisesti siten, että ne, jotka
kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kati Kettusen
muutosehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Kati Kettusen
muutosehdotuksen mukaisesti.
Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.
Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
29 JAA -ääntä ja 22 EI -ääntä. Valtuutettu Veikko Vanhamäki ilmoitti suullisesti että hän
äänestää EI, sihteeri tallensi Vanhamäen EI -äänen sähköiseen äänestysjärjestelmään.
Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.
Äänestykset
Pohjaehdotus JAA - Kati Kettusen muutosehdotus EI
Jaa
Johanna Fleming
Hans Hedberg
Markus Myllyniemi
Eja Björkqvist
Pirkko Lehtinen
Jukka Tammi
Anna Kylmänen
Noora Piili
Sanni Jäppinen
Elina Utriainen
Ari Harinen
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Saara Huhmarniemi
Outi Saloranta-Eriksson
Pekka Oksanen
Irja Bergholm
Antti Kilappa
Minna Hakapää
Ulf Kjerin
Linda Basilier
Antti Salonen
Anna Aintila
Tero Suominen
Maarit Orko
Anna-Mari Toikka
Marjut Frantsi-Lankia
Anders Adlercreutz
Reetta Hyvärinen
Patrik Lundell
Kim Männikko
Ei
Kati Kettunen
Pekka Sinisalo
Markku Viitanen
Tony Björk
Piia Aallonharja
Timo Haapaniemi
Matti Kaurila
Mikko Kara
Riikka Purra
Raija Vahasalo
Miika Engström
Pekka Rehn
Ulla Seppälä
Anneli Granström
Erkki Majanen
Bodil Lindholm
Kim Åström
Carl-Johan Kajanti
Rita Holopainen
Hanna Haikonen
Katarina Helander
Veikko Vanhamäki
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 53,18.02.2019
Kunnanvaltuusto, § 16, 04.03.2019
§ 16
Vireillä olevat valtuustoaloitteet tiedoksi valtuustolle maaliskuussa 2019
KIRDno-2017-1153
Kunnanhallitus, 18.02.2019, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Hallintosäännön 155 §:n mukaisesti 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.
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
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 04.03.2019, § 16
Valmistelija / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Liitteet

1 Vireillä olevat valtuustoaloitteet (helmikuu 2019).pdf
2 Anhängiga fullmäktigemotioner, fge 4.3.2019.pdf
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Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä
luettelon vireillä olevista valtuustoaloitteista tiedokseen.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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§ 17
Valtuustoaloite 3/2019: Aloite Kirkkonummen kulttuuritarjonnan lisäämiseksi
KIRDno-2019-314
Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 3/2019: Aloite Kirkkonummen kulttuuritilatarjonnan lisäämiseksi
Valtuutettu Anders Adlercreutz jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston
kokouksessa 4.3.2019 seuraavan aloitteen:
"Tiivistelmä
Me Kirkkonummen kunnanvaltuutetut haluamme, että budjettikeskusteluihin
valmistellaan virkamiesten toimesta esitys, jonka mukaan kunta hakemusten pohjalta
tarjoaa varaamiaan ja kustantamiaan iltavuoroja Kirkkonummen kirkosta ja harkinnan
mukaan muista tarkoituksenmukaisista tiloista kunnan laajan kulttuurikentän
käyttöön, kulttuurialan toimijoiden tilahaasteiden helpottamiseksi.
Perustelu
Kirkkonummella toimii laaja kirjo kulttuurialan toimijoita: musiikkiyhtyeitä,
muusikkoja, teattereita, taidekouluja jne. Tilapuute on kuitenkin huutava, ja
pahenemassa. Seurakuntatalon tilanne on avoin ja ainoa toinen esimerkiksi
musiikkiesityksiin käytettävissä oleva isompi tila Kirkkonummen keskustassa on kirkko.
Kirkon käytöstä peritään vuokra, josta käytännössä muodostuu monen pienen
toimijan toiminnan este.
Tilanteen helpottamiseksi ja kunnan laajan kulttuuritarjonnan tukemiseksi me
valtuutetut ehdotamme, että kunta tässä toimisi välivuokraajana. Kunta varaa ja
kustantaa tietty määrä iltavuoroja kirkossa sekä harkinnan mukaan muissa
vastaavissa tiloissa, vuoroja joita sitten hakemusten perusteella annetaan
korvauksetta kulttuuritoimijoiden käyttöön.
Varusbudjetti päätetään vuosittain erikseen ja vuorojen käyttöä ja järjestelmän
vaikutusta seurataan vuosittain.
Kirkkonummella 4.3.2019"

Aloitteen olivat Anders Adlercreutzin lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja
varavaltuutetut: Tony Björk, Ulf Kjerin, Hans Hedberg, Kim Männikkö, Carl-Johan
Kajanti, Patrik Lundell, Anna Aintila, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Miika Engström, Eja
Björkqvist, Rita Holopainen, Sanni Jäppinen, Outi Saloranta-Eriksson, Antti Kilappa,
Minna Hakapää, Elina Utriainen, Noora Piili, Ari Harinen, Irja Bergholm, Pekka
Oksanen, Tero Suominen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Markus Myllyniemi, Pirkko
Lehtinen, Raija Vahasalo, Veikko Vanhamäki, Kati Kettunen, Reetta Hyvärinen
ja Maarit Orko.
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Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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§ 18
Valtuustoaloite 4/2019: Julkisivutaidetta Kirkkonummelle
KIRDno-2019-315
Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 4/2019: Julkisivutaidetta Kirkkonummelle
Valtuutettu Sanni Jäppinen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston
kokouksessa 4.3.2019 seuraavan aloitteen:
"Kirkkonummi on arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassaan nostanut kärkeen
prosenttiperiaatteen toteuttamisen julkisessa rakentamisesssa ja kaupunkitilassa.
Julkisivutaide ja erityisesti muraalit ovat nopeasti yleistyneet ja monista teoksista on
muodostunut kaupunginosien kiintopisteitä. Julkisivutaide elävöittää kaupunkitilaa
sekä kannustaa ihmisisä tutustumaan taiteeseen.
Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että Kirkkonummi selvittää mahdollisuudet
edistää julkisivutaidetta osana kulttuuristrategiaa. Yhtenä vaihtoehtona tulee selvittää
taideteosten toteuttaminen osana UPEA-taidefestivaalia, joka on valtakunnallinen
julkisen tilan taidetapahtuma (http://www.upeart.com/).
Kirkkonummella 4.3.2019"
Aloitteen oli Sanni Jäppisen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja
varavaltuutetut: Maarit Orko, Anna Kylmänen, Anna-Mari Toikka, Reetta Hyvärinen,
Saara Huhmarniemi, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Johanna Fleming, Elina
Utriainen, Minna Hakapää, Marjut Frantsi-Lankia, Antti Kilappa, Outi Saloranta-
Eriksson, Tony Björk, Miika Engström, Anna Aintila, Linda Basilier, Bodil Lindholm, Ulf
Kjerin, Katarina Helander, Eja Björkqvist, Raija Vahasalo, Kati Kettunen ja Anders
Adlercreutz.
Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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§ 19
Valtuustoaloite 5/2019: Alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämiseksi
KIRDno-2019-317
Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 5/2019 alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn
edistämiseksi
Valtuutettu Minna Hakapää jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston
kokouksessa 4.3.2019 seuraavan aloitteen:
"Useat kunnat tarjoavat maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille nuorille. Tämän
seurauksena aborttien ja seksitautiten määrä on vähentynyt ja lisäksi saatu ehkäistyä
inhimillistä kärsimystä, mitä raskaudenkeskeytyksen traumaattinen kokemus tuo.
Maksuton ehkäisy on tuonut myös selviä kustannussäästöjä.
Maksuton ehkäisy luo tasavertaisen mahdollisuuden nuorille pitää huolta
seksuaaliterveydestään ilman, että oma varallisuus rajaa vaihtoehtoja tai asettaa
esteitä ehkäisyn hankinnalle. Ehkäisykulut kasaantuvat usein tytön tai nuoren naisen
vastuulle.
Nuorille tulee tarjota maksuttomasti sekä hormonaalista ehkäisyä että kondomeja.
Klamydiaa ja muita seksitautitartuntoja voidaan ehkäistä vain kondomilla. Maksuton
ehkäisy nuorille ei aiheuta lisätarvetta henkilöstöresursseihin, koska olemassa olevat
rakenteet kouluterveydenhuollon ja terveyskeskuksen kautta ovat jo olemassa.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esittävät
suosituksissaan, että kunnat tarjoaisivat maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille.
Väestöliitto kannattaa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille. 20-24 -
vuotiaiden ikäryhmässä tehdään kaikkien eniten raskaudenkeskeytyksiä, mikä puoltaa
korkeampaa ikärajaa. Tämän ikäluokan nuoret ovat usein vähävaraisia opiskelijoita,
joille ehkäisyn hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista. Rauman kaupunki arvioi
säästäneensä nuorten ilmaisella ehkäisyllä vuosittain 100 000 €.
Me allekirjoittaneet Kirkkonummen kunnanvaltuuston jäsenet esitämme, että
Kirkkonummi selvittää maksuttoman ehkäisyn kustannus- ja hyvinvointivaikutukset ja
alkaa tarjota maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille vuonna 2020.
Kirkkonummella 4.3.2019"
Aloitteen oli Minna Hakapään lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja
varavaltuutetut: Antti Kilappa, Noora Piili, Outi Saloranta-Eriksson, Elina Utriainen, Ari
Harinen, Irja Bergholm, Hans Hedberg, Johanna Fleming, Tero Suominen, Pekka
Oksanen, Jukka Tammi, Pirkko Lehtinen, Markus Myllyniemi, Sanni Jäppinen, Marjut
Frantsi-Lankia, Anna Kylmänen, Anna-Mari Toikka, Maarit Orko, Patrik Lundell, Tony
Björk, Miika Engström, Anna Aintila, Linda Basilier, Bodil Lindholm, Ulf Kjerin, Anneli
Granström, Pekka M. Sinisalo, Rita Holopainen, Timo Haapaniemi, Kim Åström,
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Katarina Helander, Hanna Haikonen, Erkki Majanen, Markku Viitanen, Kati Kettunen ja
Anders Adlercreutz.
Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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§ 20
Valtuustoaloite 6/2019: Aloite kunnan kiviaineksen murskaamiseen ja louhintaan
vuokraamien kiinteistöjen vuokrasopimuksien purkamiseksi
KIRDno-2019-318
Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 6/2019 kunnan kiviaineksen murskaamiseen ja louhintaan
vuokraamien kiinteistöjen vuokrasopimuksien purkamiseksi
Valtuutettu Sanni Jäppinen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston
kokouksessa 4.3.2019 seuraavan aloitteen:
"Kirkkonummen kunta on vuokrannut omistamiaan kiinteistöjä kiviaineksen
murskaamiseen ja louhintaan. Vuokratut kiinteistöt sijaitsevat asutuksen
läheisyydessä.
Kiviaineksen murskaamisesta aiheutuu elinympäristön laatua heikentävää melua ja
pölyä, ja kiviaineksen kuljetus lisää raskaan liikenteen määrää, joka vähentää
liikenneturvallisuutta.
Kunnan tehtävänä on toimillaan edistää sitä, että asukkaille turvataan terveellinen ja
viihtyisä elinympäristö.
Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Kirkkonummen kunta purkaa
kiviaineksen murskaamiseen ja louhintaan vuokraamiensa kiinteistöjensä
vuokrasopimukset. Vuokrasopimuksien purkaminen on tehtävä välittömästi.
Lisäksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että jatkossa kunta ei vuokraa
omistamiaan kiinteistöjä kiviainesten murskaamotoimintaan alueilta, joissa
murskaustoiminnan vaikutuspiirissä on asutusta.
Kirkkonummella 4. maaliskuuta 2019"
Aloitteen oli Sanni Jäppisen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja
varavaltuutetut: Maarit Orko, Anna Kylmänen, Anna-Mari Toikka, Reetta Hyvärinen,
Saara Huhmarniemi, Markku Viitanen, Kati Kettunen, Timo Haapaniemi, Antti Kilappa,
Erkki Majanen, Hanna Haikonen, Katarina Helander, Kim Åström, Anneli Granström,
Raija Vahasalo, Mikko Kara, Miika Engström, Pekka Oksanen, Outi Saloranta-Eriksson,
Pirkko Lehtinen, Markus Myllyniemi, Jukka Tammi, Tero Suominen, Johanna Fleming,
Irja Bergholm, Ari Harinen, Noora Piili, Elina Utriainen ja Anders Adlercreutz.

Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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§ 21
Valtuustoaloite 7/2019: Suojatie Upinniementielle Kolsarin kohdalle
KIRDno-2019-319
Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 7/2019: Suojatie Upinniementielle Kolsarin kohdalle
Valtuutettu Raija Vahasalo jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston
kokouksessa 4.3.2019 seuraavan aloitteen: "Me valtuutetut vaadimme, että
Upinniementiellä Kolsarin kohdalle tehdään välittömästi suojatie. Tie on erittäin
vilkasliikenteinen ja Kolsarin asuinalueelta tulee mm. koulukyytiin paljon lapsia ja
nuoria. Kolsarin bussipysäkille ei pääse ilman tien ylittämistä.
Vuonna 2015 Upinniementiellä oli 6676 autoa/vrk, josta suuri osa oli raskasta
liikennettä. Perusopetuslain mukaan kunta vastaa siitä, että oppilaiden koulumatkat
ovat mahdollisimman turvalliset. Tie on vaarallinen ja vaatii pikaisia toimenpiteitä.
Pelkät nopeusrajoitukset eivät tässä kohtaa ole riittäviä.
Kirkkonummella 4.3.2019"
Aloitteen oli Raija Vahasalon lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja
varavaltuutetut: Erkki Majanen, Markku Viitanen, Kati Kettunen, Ulf Kjerin, Pekka Rehn,
Hanna Haikonen, Matti Kaurila, Timo Haapaniemi, Rita Holopainen, Kati Kettunen, Kim
Åström, Katarina Helander, Eja Björkqvist, Carl-Johan Kajanti, Bodil Lindholm, Pekka
Oksanen, Linda Basilier, Sanni Jäppinen, Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen, Anna
Kylmänen, Anna-Mari Toikka, Antti Kilappa, Outi Saloranta-Eriksson, Minna Hakapää,
Noora Piili, Elina Utriainen, Ari Harinen, Irja Bergholm, Johanna Fleming, Tero
Suominen, Jukka Tammi, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen ja Anders Adlercreutz.
Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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Muutoksenhakukielto
§11, §12, §13, §16, §17, §18, §19, §20, §21
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain
136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§14, §15
Oikaisuvaatimusohje
Kunnallisvalitus
Kunnallisvalitusohje kunnanvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-
oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Päätökseen saa hakea muutosta 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 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.
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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.
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 hallinto-oikeudelle
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.
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.
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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.

