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YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN
KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA 2/2016
(1.1.-31.8.2016)

TULOSYKSIKÖT:

• Yhdyskuntatekniikan lautakunta
• Yhdyskuntasuunnittelu ja liikennejärjestelmäpalvelut
• Tontti- ja paikkatietopalvelut
• Joukkoliikenne



YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA

TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT8f2016 Tot%

Toimintatuotot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muuttoimintakuiut

"Toimintakate (S)

josta

*Sisäiset tulot

Sisäiset menot

534 328

100306

224 586

o

209 437

-6833514

-1 284 449

-1 006118

-278 330

-5 285 402

-17262

o

-246 401

601 239

101 992

198588

o

300 659

-9 256 878

-1 292 658

-992 645

-300013

.7 694 263

-16 572

o

-253 385

504 000

64000

210000

o

230 000

-9 875 950

-1 381 094

-1 101 789

-279 305

-8 229 498

-15885

o

-249 473

467 826

114396

110939

o

242 491

-6678154

-892 197

-719813

-172384

-5612279

-7 186

-2092

-164400

28123

-277 352

43982

-303 361

o

-283 977

12 547

-197 458

Tulosyksiköt TP 2014 TP 2015 TA 2016

92,8 %

52.8 %

67,6 %

64,6 %

65,3 %

61,7%

68,2 %

45,2 %

65,9 %

-6299186 -8655639 -9371950 -6210328 66,3%

TOT 8/2016 Tot%

Kehittämis-ja yhteiset palvelut

Ulkoiset toimintatuotot

sisäiset toimintatuotot

Ulkoiset toimintamenot

sisäiset toimintamenot

Toiminta kate

Joukkoliikenne

Ulkoiset toimintatuotot

sisäiset toimintatuotot

Ulkoiset toimintamenot

sisäiset toimintamenot

Toimintakate

Taloudellinen tuloksellisuus

"Asukasmäärä 31.12.

euroa per asukas

506 206

28 123

-1 609 643

-45318

557 257

43982

.1 898 601

-68 5-f5

504 000

o

-1 812973

-49 131

455 280

12647

-1 355 359

-40 894

-1 120632

o

o

-4946519

-232 035

-1 365 877

o

o

-7054917

-234 846

-1 358 104

o

o

-7 779 000

-234 846

-928 426 68,4 %

o

o

-5125336

-156564

-5178554 -7289763 -8013846 -5 281 900 65,9 %

TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 4/2016

37899

-166

38221

-226

38672

-242



Tunnusluvut

Kehittämis- ja yhteiset palvelut

Yhdyskuntasuunnittelu

Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl

Tot l l Tot
TP 2015 l TA 2016 l 8/2016 l Tot % l 8/2015

Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet,
kpl/ha
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset,
kpl/ha

Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha

Tontti-ja paikkatietopalvelut

Luovutetut/varatut AO-tonfit, kpl

Luovutetut tuottaja mu oloiset tontit, rakennusoikeus k-m2

Tuloslaskelma 31.8.2016

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate toteutunee talousarvion mukaisesti. Tilanteessa
31.8.2016 lautakunnan toimintakatteen toteumaprosentissa 66,3% ei ole merkittävää

poikkeavuutta talousarviolukujen normaalitoteumasta (tammi-elokuu 66,6 %). Kehittämis-ja
yhteiset palvelut -tulosyksikön toimintamenot ylittyvät palvelujen ostomäärärahojen osalta
(kaavoituksen ja tontti- ja paikkatietopalveluiden toimintaan liittyvät tarvittavat asiantuntijapalvelut
ja ohjelmistojen lisenssi- ym. maksut). Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan vastaavasti jonkin
verran talousarviota korkeampana. Kaavoituksen konsulttimäärärahoja on kuluttanut vuoden 2016
aikana erityisesti suuret selvityshankkeet, joista suurimpina Kirkkonummen keskeisen
taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä Masalan laatu-ja ympäristösuunnitelma.

Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2016:

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Palveluiden kehittämisen painopistealueet

• Yhdyskuntatekniikan toimialan palvelujen tasoa kehitetään toimialan laajuisesti.
• Alueelliset osayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan, kaavoituksen

linjausten sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kokonaisvaltaisen
kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi.

• Toteutetaan kaavataloudellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja asemakaavoja, jotka
tukevat joukkoliikenteen kehittämistä.

• Kehitetään osana yhdyskuntatekniikan paikkatietohanketta kaavatietojen tarjoamista
sähköisenä palveluna. Hanke jatkuu vuonna 2016. Uudistuksen ansiosta asiakas voi itsenäisesti
hakea tarvitsemaansa tietoa esim. kunnan kotisivuilta.

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma hyväksytään vuonna 2016; sen jälkeen toimenpiteet
sovelletaan käytäntöön toimialalla ja asiakaspalvelussa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen menestystekijä ja päätoimenpiteet
Tehokas ymparistöarvot huomioiva maankäyttö / Aktiivinen elinkeinopolitiikka / Talous.

Tavoite 1 / Mittari jartai tavoitetaso 2016

MAL-sopimuksen toteuttaminen
• asuntotuotannon vuositavoite lähes 40 000 k-

m2 (asemakaavoitus)

Toimenpiteet

Toteutumisen seuranta (AK, AO, AP,
toteutumisaste asetetusta tavoitteesta)

k-m2,



asemakaavoituksen sijoittuminen MAL-
MASU-kohdealueille (asemakaavoitus)

ja

osayleiskaavoituksen
asuntotuotanto (k-m2)

mahdollistama

Seudullinen yhteistyö
• MAL-yhteistyö: Helsingin seudun

maankäyttösuunnitelma (MASU) ja Helsingin
seudun liikennejarjestelmasuunnittelu ja HSLn
hankkeet
KUUMA-yhteistyö: mahdolliset kehittamis-
hankkeet
Maakuntakaavoitus

Tilanne 31.8.2016:
Tinanpuiston asemakaava on hyväksytty^
kunnanvaltuustossa (as.tuot. 25 500 k-m2).
Vesitorninmäen asemakaava on hyväksytty
lautakunnassa (as.tuot. 36 000 k-m2).
Bjönsinmäen asemakaavaehdotus on
hyväksytty lautakunnassa (as.tuot. 8 500 k-
m2).
l Veikkola, korttelin 39 kaavaehdotus on
hyväksytty kunnanhallituksessa (as.tuot. 1500
|k-m2).
Masalan urheilupuiston kaavaehdotus on
hyväksytty lautakunnassa (as.tuot. 6000 l<-m2)
Juhlakallion asemakaavaehdotus on hyväksytty ]
lautakunnassa (as. tuot., uusi 21 000 k-m2).
Tolsanmäen asemakaavaehdotus on
hyväksytty lautakunnassa (as. tuot., uusi
37 000 k-m2).
Kaikki edellä mainitut hankkeet sijaitsevat
MASU-kohdealueella.
Mikäli Tinanpuiston ja Vesitorninmaen
asemakaavat hyväksytään ja ne saavat
lainvoiman v. 2016, MAL-sopimuksen tavoite
saavutetaan.

Raportoidaan osallistumisesta seudulliseen
yhteistyöhön osavuosikatsausten yhteydessä.
Tilanne 31.8.2016:
MAL-sopimus on hyväksytty Helsingin seudun
kunnissa.
KUUMA-yhteistyössä valmistellaan mahdollista
maankäyttöön liittyvää mahdollista
kehittämishanketta.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan
laatiminen jatkuu vuonna 2016. Kevään 2016
aikana liitto on aloittanut strategisen
maakuntakaavan ja kokonaismaakuntakaavan
uudistamisen valmistelun.



<ijä ja päätoimenpiteet _ ^ _,^,
s^tegl"e^men,^reh^ao^^aank^t^
Tavoite 2 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016

Maankäytön kehityskuvan ja kaavoituksen linjausten
toteutuminen keskuksissa ja kehittamisvyöhykkeillä /
hyväksytyt kaavat ja kaavaehdotukset

Asemakaavojen sijoittuminen kehityskuvassa
osoitetulle maankäytön kehittämisen
painopistealueille

Asemakaavavaranto

Toimenpiteet

Toteutumisen seuranta, asemakaavojen asumisen
ja työpaikkatoimintojeri sijoittuminen kehityskuvan
painopistealueille (k-m2)
Tilanne 31.8.2016
Kunnan toimielimissä käsitellyt
asemakaavahankkeet sijoittuvat Lugnetin
asemakaavaa lukuun ottamatta maankäytön
kehityskuvan mukaisesti.

Käsittelyissä olevissa asumisen
kaavahankkeissa (Vesitorninmäki,
Bjönsinmäki, Veikkola k 39 ja Masalan
urheilupuisto, Prikiranta, Juhlakallioja
Tolsanmäki) on uutta asuinrakennusoikeutta
liki 135000k-m2.

Käsittelyssä olevien työpaikka-alueiden
kaavahankkeissa (Lugnet ja Prikiranta) on
uutta yritystoiminnan rakennusoikeutta liki 55
000 k-m2, lisäksi Bjönsinmäen
asemakaavassa on uutta liike- ja toimistotilaa
noin 500 k-m2 sekä Juhlakallion
asemakaavassa on uutta palvelutilaa noin
4000 k-m2.

Toteutumisen seuranta ja asemakaavojen
kaavavaranto (k-m2, määrän seuranta)
Tilannen 31.8.2016:
Asemakaavavaranto on vähäisesti supistunut
loppuvuoden 2015 tilanteesta. Arvio
varannosta on noin 260 000 k-m2.

Strateginen menestystekijä ja päätoimenpiteet
Tehokas ymparistöarvot huomioiva maankäyttö

Tavoite 3; Mittari ja/tai tavoitetaso 2016

Muu suunnittelu

laaditut yleissuunnitelmat (ei sis. liikennettä)

Toimenpiteet

Hankkeiden määrät (kpl) ja mahdollinen lyhyt
kuvaus hankkeesta

Tilanne 31.8.2016:
Vireillä olevat tai valmistuneet

yleissuunnitelmat (ei sis. liikennettä);
Vesihuolto ja hulevesien hallintasuunnitelma

Vesitominmäki

Gesterby
Juhlakallio
Tolsanmäki

Kaapeli- ja johtosiirtokartta
Vesitorninmäki



laaditut liikenteeseen liittyvät yleissuunnitelmat
ja" selvitykset (melu tärinä, l"l<entee"°h)au^
'katujen 'ja pysäköintialueiden yleissuunnittelu
jne.)

muut mahdolliset selvitykset

Vireillä tai valmistuneet liikenteeseen liittyvät
yleissuunnitelmat:

Kadut ja pysäköinti: .
Vesitorninmäki, lisäksi esteettömät reitit
Gesterby
Juhlakallio
Tolsanmäki

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen
liikennejärjestelmäsuunnitelma

Muut mahdolliset vireillä olevat tai valmistuneet
selvitykset
Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje:

Vesitorninmäki
Luontoselvitykset:

Sarvvikinranta
Suvimäki ja Majvik

Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma

Tontti-ja paikkatietopalvelut

Toiminnan painopistealueet

. Luovutetaan (myydään ja vuokrataan) asuntotontteja ,talousarwn0voittejde^kai^
' ^tt^ovvut'Jkyse°ssaJhuomioKiaan' Helsingin ^seudun kuntien ja valtion välisen MAL-

aiesopimuksen mukaiset asuntotuotantotavoitteet.
• Tonttien markkinointia parannetaan. ._,._;._ „..,.„;„„„»;
'. L^n'^sk^arakentaniiseen'tarvittavanmaanhankintaal<unt^rateg^^s^^
\ ^Se^esteimaäseka aineistoja kehitetään eri toimialojen käyttöön suunnittelun sekä
. ^s^äse^ek°^tteto!ineistoja kuntalaisten käyttöön kunnan internetkarttapalvelussa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen menestystekijä ja päätoimenpiteet
Talous / Edistetään tulojen kasvua

Tavoite 1 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016

Luovutetaan tontteja TA2016 tavoitteiden mukaisesti
/
* 25 omakotitonttia.
*3-5 rivi-ja kerrostalo-tonttia. Osa tonteista varataan
ARA-asuntotuotantoon.
•omakotitontit ja muut luovutetut asuntotontit

Toimenpiteet

Parannetaan tonttien markkinointia
Tilanne 31.8.2016:
Vuokrattiin 10 ja myytiin 1 omakotitontti. Rivi-ja
kerrostalotontteja ei luovutettu.
Kunnan internetkarttapalveluun lisätty valmius
tonttien sähköiseen hakumenettelyyn ja
markkinointiin.



Omakotitonttien määrällistä luovutustavoitetta ei
saavutettane, sillä kunnalla on enää yksittäisiä
tontteja vapaana ja seuraavat tontit saadaan
myyntiin vasta 2017 Haapiorinteen
ase'makaava-alueelta, kun kuntatekniikan
rakentaminen mahdollistaa tonttien
luovuttamisen.

Arvio myyntituloista 2016

.<>

• inyyntituiot

»' ..O A»

/<^%%^%->w/

Joukkoliikenne

Palveluiden kehittämisen painopistealueet

. Kunta vaikuttaa aktiivisesti joukkoliikenteen palvelutasoon, mutta HSL suunnittelee ja
tää Kirkkonummen joukkoliikenteen. _ _ ,.,-,...,:.,.,..:.„„;.

. S^kennettä hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa ja
joukkoliikenne huomioidaan maankäytön suunnittelussa.

Toiminnalliset tavoitteet

Kuntastrategian strateginen menestystekijä
Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö

Mittari/SeurantatapaTavoite 1 / Tavoitetaso v. 2014

Joukkoliikenteen palvelutaso
. asiakkaille tarjotaan laadukkaat,

kustannustehokkaat ja kohtuuhintaiset
joukkoliikennepalvelut

. joukkoliikenne hyödynnetään kunnan
lakisääteisissä henkilökuljetuksissa

Kunta antaa vuosittain lausunnon HSL:n
toimintaja taloussuunnitelmasta (TTS). Kunta
antaa Tokokuussa lausunnon HSLn
joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja
palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021.



Knntansuuden kehitys
kunnan joukkoliikenteen subventioaste saa
olla enintään 50 %

Tilanne 31.8.2016:
Joukkoliikenteen käyttö: matkakorttien määrä ja
nousujen määrä (lkm). 31.3.2016 kuntalaisten
matkakorttien määrä oli 23 460 kpl ja nousujen
määrä 2016 tammikuun - elokuun aikana
junaliikenteessä 858 000 sekä linja
autoliikenteessä 148 000 (sisäiset linjat),
785 000 (seutulinjat).

Kuntaosuuden kehitys: kunnan subventioaste
lasketaan vuositasolla, vuonna 2015
subventioaste oli 49,2 %.

INVESTOINTIOSA, yhdyskuntatekniikan lautakunta

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnanjaho^s^us^ellaisiin hankkeisiin, jotka eivät
äsS=Sä£S^SS£SS:^^,,u.^nn...
Tehtävä fsitovuustaso

Kehittämis-ja yhteiset palvelut (Teh)
. Tävdennvskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen

70.000

^^^Solev,entonttien^inen^^^^^^^^^P^velunia
^a's'k'a'rta'^pai'v?tyksetonisaatettu loppuun. Investoinnista on maksettu 15.480 euroa.
Kaavan suunnittelun pohjakartan ja laserkeilausaineiston hankinnan kilpailutus on aloitettu.

Tehtävä (sitovuustaso

Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) _^ _ ^ ^
. Paikkatietooalveluiden GNSS-mittauslaitteiden

50.000

Tilanne 31.8.2016:
GNSS-laitteiden hankinnan kilpailutus on aloitettu.



Kaavoitusohjelman vuoden 2016 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3)
oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa

Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen a sen lähialueet), vuoden 2016 suunnittelukohteet
hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8.
Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe OAS (ytl) ehdotus (ytl, Rh) OAS hyväks. ytl:ssa

ehdotuksen laatiminen vireillä
Keskusta, Munkinmäenpuisto kehittämissuunnitelma

selvitykset
laaditaan mahdoll. uusi OAS, jossa
hankkeelle uusi aikataulu

Keskusta, Kirkkolaakson

kauppakeskus
OAS (ytl) ei toimenpiteitä

Keskusta, Gesterby luonnos (ytl)
selvitykset

selvitykset ehdotus (ytl, kh, kv) selvitykset valmistumassa

Keskusta, Vesitominmäki hyväks. (ytl) hyväks.(kh,kv) lopull. kaava hyväks. ytl:ssa
tarkistukset yleissuunnitelmiin vireillä
maankäyttösop. laatiminen vireillä

Heikkilä, Juhlakallio selvitykset ehdotus (ytl, kh) ehdotus hyväksytty ytl:ssa

Heikkilä, Tolsanmäki selvitykset ehdotus (ytl, kh) ehdotus hyväksytty ytl:ssa

Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk kehityskuva (ytl, kh, kv)
selvitykset

selvitykset kehityskuvan laatiminen vireillä
ei muita toimenpiteitä

Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikinja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet
hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8.
Kantvik, Prikiranta ehdotus (ytl, kh) ehdotus asetettu nähtävillä
Kantvik, Strömsbyn teollisuusalue hanketta ei käynnistetä
Porkkala, Loman (ra)* hyväks. (ytl, kh, kv) ei toimenpiteitä
Porkkala, Mössö (ra) ehdotus (ytl, kh) ei toimenpiteitä
Porkkala, Ofvergärd (ra) laaj. OAS (ytl) ehdotus (ytl, kh) laaj. OAS hyväks. ytl:ssä
Porkkala, Kariholmen (ra) hanketta ei käynnistetä
Nase, Rastiranta (ra) OAS (ytl) OAS hyväks. ytl:ssa
Kantvikin osayleiskaava kehityskuva (ytl) kehityskuva (kh, kv)

selvitykset
luonnos (ytl)
selvitykset

kehityskuva hyväksytty kv:ssa
luonnoksen laatiminen vireillä

hanke on vireillä, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2016 - 2020



Kaavoitusohjelman vuoden 2016 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3)
oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa

Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalanja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet
hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8.
Masala, Tinanpuisto hyväks.(kh,kv) kaava hyväksytty kv:ssa

kaava lainvoimainen
Masala, Bjönsinmäki ehdotus (ytl)

selvitykset
ehdotus (kh)
selvitykset

hyväks. (ytl, kh, kv) ehdotus ollut nähtävillä

kaava jaetaan kahdeksi erilliseksi
Masala, Masalan urheilupuisto' ehdotuksen laatiminen vireillä
Masala, Masalanportti OAS (ytl) luonnos (ytl) OAS hyväksytty ytl:ssa

selvitysten ja luonnoksen laatiminen
vireillä

Masala, Suvimaki ja Majvik OAS (ytl) käynn.sopimus hyväksytty kh:ssa
OAS:n laatiminen vireillä

Jorvas, Inkilänportti hanke keskeytetty toistaiseksi
Jorvas, Jorvaksenkolmio OAS (ytl) selvitykset luonnos (ytl) OAS hyväks. yti:ssa

ei toimenpiteitä
kaava jaetaan kahdeksi erilliseksi
ei toimenpiteitä

Jorvas, Länsi-Jorvas selvitykset ehdotus (ytl, kh)

Sundsberg, Sarvvikinportti OAS (ytl) luonnos (ytl) OASinja luonnos hyväks^ ytl:ssa
Sundsberg, Länsiväylän työpaikka-
alue (Riistametsä)*

luonnos (ytl) luonnos hyväksytty y11:ssa

Sundsberg, Sarvvikinranta selvitykset OAS (ytl)
selvitykset

luonnos (ytl) kaynn.sopimus hyväks. kh:ssa
OAS hyväks. ytl:ssa
selvitysten ja luonnoksen laatiminen
vireillä

Längvik, Tanskarla ei toimenpiteitä
Masalan oyk kehityskuva (ytl, kh,

kv)
kehityskuva (Masala ja Luoma)
hyväks. kh:ssa
luonnoksen laatiminen vireillä

Luoman oyk OAS kehityskuva (ytl, kh,
kv)

OAS hyväks. ytl:ssa
kehityskuvan (Masala ja Luoma)
hyväks. kh:ssa
luonnoksen laatiminen vireillä

* hanke on vireillä, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2016 - 2020



Kaavoitusohjelman vuoden 2016 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3)
oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa

Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2016 suunnittelukohteet
hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8.
Veikkola, Veikkolanportti selvitykset selvitykset tiesuunnitelman muutos vireillä

ei multa toimenpiteitä
Veikkola, Veikkolanpuro II ehdotus (ytl, kh) selvitysten ja ehdotuksen laatiminen

vireillä

Veikkola, Laguksenpuisto selvitykset selvitykset ehdotus (ytl, kh) selvitysten ja ehdotuksen laatiminen
vireillä

Veikkola, kortteli 39 OAS (ytl)
ehdotus (ytl, kh)

hyväks. (ytl, kh, kv) ehdotus ollut nähtävillä

lopull. kaavan laatiminen vireillä
Veikkola, teollisuusalue' ei toimenpiteitä
Kylmala, Lugnet hyväks. (ytl) hyväks.(kh,kv) kaava hyväks. kv:ssa

kaavasta on valitettu
Veikkola, Hauklampi OAS (ytl)

selvitykset
käynn.sopimus hyväks. kh:ssa
OAS hyväks. ytl:ssa
selvitysten ja luonnoksen laatiminen
vireillä

Lapinkylä, keskusta DAS (ytl) hanketta ei käynnistetä
Vois, Kurkgärd (ra) hyväks. (ytl, kh, kv) ei toimenpiteitä
Kylmäla oyk kh hyväksynyt kaavoitupoeriaatteet

tark. ehdotuksen laatiminen vireillä

Muut kohteet, vuoden 2016 suunnittelukohteet
hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne 31.8.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma' luonnos(kh) hanke jatkuu v. 2017
Kirkkonummen liikekeskuksen

kehittäminen (ys)
suunnitelmat
vastaanotettu

tehtaväanto ratkaistu hankkeeseen liittyvät kaavoitus-
aloitteet käsitellään kaavoitus-

ohjelman yhteydessä
Kirkkonummen keskeisen

taajama vyöhykkeen

liikennejärjestelmäsuunnitelma (ys)

suunnittelu vireillä hyväks. (ytl) suunnittelu vireillä

Masalan laatu- ja
ympäristösuunnitelma (ys)

suunnittelu vireillä hyväks, (ytl) suunnittelu vireillä

* hanke on vireillä, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2015 - 2020



Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet vuonna 2016

Yt 22.9.2016

Painopistealue Kehittämisalue Toimenpiteet 2016 Tilanne 31.8.2016

Sopimukset ja niiden

hallinta

Sopimusprosessien

valvonta

* Päivitetään hankintojen
sopimus rekisteri

* Kullekin sopimukselle nimetään
vastuuhenkilö ja varahenkilö
* Vastuuhenkilö seuraa sopimuksen
toteutumista ja ryhtyy tarvittaessa
toimenpiteisiin

Päivitys aloitetaan lokakuussa, kun Claudian

sopimusrekisteri otetaan käyttöön

Vastuuhenkilö ja varahenkilö on nimetty

sopimusta tehtäessä

Sopimusten toteutumista on seurattu; ei

reklamoitavaa

Keskeisten

prosesslkuvausten

päivittäminen

Riskien tunnistaminen

keskeisissä

prosesseissa

* päivitetään keskeiset prosessit Prosessien päivitys on meneillään, samoin

* listataan ja analysoidaan keskeisten riskitekijöiden listaus ja analysointi

prosessien riskitekijät

Kaavoitusohjelman

toteuttamnen

Kaavoitusohjelman

realistinen

toteutettavuusja

seuranta

kaavoitusohjelma uudistetaan,
samalla arvioidaan ohjelman
toteutumisen riskejä sekä käytäntöä
ohjelman toteuttamisen
seurantatavasta

Kaavoitusohjelman uudistamistyö on parhaillaan

menossa


