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TAVOITEOHJELMA 

 

Visio 

”Kokoomus on Kirkkonummen johtava poliittinen vaikuttaja.” 

”Kokoomus kehittää Kirkkonummea kyläyhteisömäisenä, arvostettuna ja modernina Helsingin seudun asuin- 

ja työpaikka-alueena. Kokoomuksen tavoitteena on pitää jatkossakin Kirkkonummi turvallisena, viihtyisänä ja 

luonnonläheisenä asuinympäristönä, jossa kuntalaisen arki on sujuvaa ja palvelut ovat lähellä.” 

 

Lähtökohta 

”Kokoomus haluaa kehittää Suomea vapaaseen, länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen perustuvana avoimena yhteiskun-

tana, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet on turvattu. Perustana ovat oikeusvaltio, demokratia ja markkinatalous sekä 

yksilönvapaus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Vapauteen kuuluu erottamattomana osana vastuu.  

Sivistyneessä yhteiskunnassa heikoimpia autetaan. Yhteiskunnan on tuettava ja vahvistettava ihmisten kykyä kantaa vas-

tuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Sivistyksellä on monta ulottuvuutta: tiedollinen, taidollinen sekä sydämen sivis-

tys.  Sivistystä on myös taiteen ja kulttuurin monien muotojen ymmärrys ja arvostus. Sivistys on taitoa käyttää tietoa. 

Sivistykseen kuuluu myös ympäristöstä huolehtiminen ja eläinten hyvä kohtelu. Luonnolla on ihmisen tarpeista riippuma-

ton arvo itsessään. Vastuu ympäristöstä kuuluu meille kaikille. 

Demokratia on tapa olla sivistyneesti eri mieltä. Sen avulla voidaan sovittaa väkivallattomasti yhteen erilaiset arvomaail-

mat ja näkemykset. 

Vahva talous ja kasvava aineellinen hyvinvointi tuovat itsenäisyyttä, toimintamahdollisuuksia ja turvallisuutta yksilöille, 

kansalle ja valtiolle. Yksityisomaisuuden suoja on vapaan, sivistyneen ja hyvinvoivan yhteiskunnan peruskivi.” 

Otteita Kansallisen Kokoomuksen periaateohjelmasta 

 

Kirkkonummen Kokoomuksen tavoiteohjelma perustuu puolueen periaateohjelmaan. 

 

1. Elinvoimainen Kirkkonummi on oleellinen osa kehittyvää Helsingin metropolialuetta 

 

Elinvoima merkitsee kuntalaisten tyytyväisyyttä, onnellisuutta, toimeliaisuutta ja vakaata luottamusta tulevai-

suuteen. Kirkkonummen elinvoiman ajuri on terve talous. Kunta osaa suunnatusti tarjota oikein mitoitettuja ja 

toimivia palveluja niin asukkaille kuin yrityksille. Kunnan maapolitiikka mahdollistaa riittävästi pientalotontteja ja 

laadukasta asumista rauhaa ja yksilöllisyyttä arvostaville muuttajille niin taajamissa, kyläyhteisöissä kuin maaseu-

dulla. Kunta huolehtii aktiivisesti myös yritysten erityistarpeista ja mahdollistaa näin niiden vakaan kasvun ja kil-

pailukyvyn.  
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1.1. Kirkkonummi tarjoaa halutun asuinympäristön tuleville asukkailleen 
 

”Tavoittelemme 1,5-2 % vuosittaista väestönkasvua” 

”Mahdollistamme monipuolisen asuntotuotannon eri tarpeisiin” 

”Kehitämme päätaajamista entistä vireämpiä ja viihtyisämpiä kuntalaisten kohtaamispaikkoja”  

”Asumisen vetovoimatekijöitä Kirkkonummella ovat luonnonläheisyys, merellisyys sekä sujuva arki” 

”Asuminen on monipuolista: kerrostalo- ja kaupunkipientalotyyppistä asumista sekä omailmeisiä omakotitaloalueita.” 

”Asumisen alueissa korostuvat ekologisuus, kylämäisyys, yhteisöllisyys, luonnonläheisyys sekä merellisyys ja järvet” 

Otteita kunnan elinvoimapoliittisesta 

 ohjelmasta ja maankäytön kehityskuvasta 2040 

 

Kirkkonummi tarjoaa poikkeuksellisen hyvät olot muuttuneisiin tarpeisiin. Suomalaisen yhteiskunnan kokema 

Korona-pandemia näkyy kansalaisten muuttuneina tarpeina väljiin ja aiempaa turvallisempiin asuinoloihin. Myös 

etätyöskentelyn yleistyminen voimistaa halukkuutta avarampiin asuinoloihin sekä työn ja luonnonläheisen asu-

misen yhdistämiseen.  

Kirkkonummen kunnan on viestittävä aktiivisesti kunnan tarjoamista mahdollisuuksista yksilöille ja perheille, jot-

ka suunnittelevat muuttamista aiempaa väljempiin asuinoloihin pääkaupunkiseudun lähistölle. Mahdollisuudet 

laadukkaaseen ja monimuotoiseen asumiseen, arkipäivää helpottava laadukas ja kilpailukykyinen palveluiden 

tarjonta, työssäkäyntimahdollisuuksia tarjoavat kasvavat ja kehittyvät yritykset, turvallisuutta ja viihtyvyyttä li-

säävä hoidettu ympäristö sekä hyvä tieverkko ja toimiva julkinen liikenne lisäävät muuttohalukkuutta kuntaan ja 

ylläpitävät asukkaiden viihtyvyyttä. 

Kaavoitus on avainasemassa luotaessa riittävää omakoti-, pari- ja rivitaloista sekä laadukkaista pienkerrostaloista 

koostuvaa vaihtelevaa asuinolojen tarjontaa. Kunnan vähäinen maanomistus merkitsee, että kunnan ja maan-

omistajien on tehtävä tiivistä yhteistyötä tonttitarjonnan takaamiseksi.  Tiivistyvät taajamat ovat eräs ekologises-

ti perusteltu tapa kehittää yhdyskuntarakennetta, mutta muuttuneet olosuhteet korostavat Kirkkonummen mah-

dollisuuksia tarjota Helsingin seudun valtavirrasta poiketen poikkeuksellisen hyviä asuinympäristöjä erityisesti 

niille, jotka haluavat asua yksilöllisemmin, luonnonläheisemmin ja väljemmin.   
 

1.2. Menestyvä yritystoiminta turvaa Kirkkonummen pitkän aikavälin hyvinvoinnin ja kehittymisen 
 

”Teemme Kirkkonummesta houkuttelevamman monipuoliselle yritystoiminnalle.” 

”Edistämme kunnan resurssien puitteissa yritysten kasvu- ja kehityshankkeita.” 

”Kaavoitamme erilaisia toimitilatontteja yrityksille.” 

”Kunta tavoittelee työpaikkaomavaraisuuden kasvua mahdollistaen elinkeinotoiminnalle kilpailukykyisen kasvualustan.” 

”Työelämä muuttuu: syntyy uusia työnteon ja yritystoiminnan muotoja, etätyö sekä paikasta riippumaton työ on mahdol-

lista kaikkialla.” 

     Otteita kunnan elinvoimapoliittisesta ohjelmasta 

ja maankäytön kehityskuvasta 2040 

 

Kirkkonummen sijainti Helsingin metropolialueella on yritystoiminnalle optimaalinen: nopeat tie- ja raideyh-

teydet pääkaupunkiseudun keskuksista, Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyys ja syväsatama. Pääväylien vä-

littömässä läheisyydessä löytyy erinomaisia mahdollisuuksia toimipaikkojen sijoittumiselle. Työn tekemisen mur-

ros mm.  paikasta riippumattomaan työhön korostaa tarvetta tarjota koko kunnan alueelle toimivat ja nopeat 

tietoliikenneyhteydet. 
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Kirkkonummen työpaikkaomavaraisuutta pitää Kokoomuksen mielestä selvästi lisätä. Kunnan on toimittava 

proaktiivisesti ja oltava joustava yhteistyökumppani yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat etsimässä sijoitus-

paikkaa toiminnalleen.  Pitkäjänteinen yhteistyö elinkeinoelämän järjestöjen, kuten Kauppakamarin ja Suomen 

Yrittäjien kanssa, edesauttaa esimerkiksi korkeaan teknologiaan, kiertotalouteen ja uusiin alustatalouteen perus-

tuvien yritysten sijoittumista Kirkkonummelle.   

Kirkkonummella jo toimivien yritysten toiminta- ja kasvuedellytyksistä on aktiivisesti huolehdittava – kunnan on 

oltava palvelujaan joustavasti tarjoava yhteistyökumppani elinkeinoelämälle. Kunnan on omissa hankinnoissaan 

tuettava lain sallimissa puitteissa kirkkonummelaisia yrityksiä. 

Kokoomuksen tavoitteena on, että Kirkkonummen kunta mahdollistaa kuntalaisille parhaat edellytykset omannä-

köiseen elämiseen ja yrityksille houkuttelevan toimintaympäristön. 

 

2. Ympäristö- ja luontoarvot ovat keskeinen osa kirkkonummelaisuutta 

 

”Turvaamme luontoarvojen säilymisen ja korostamme luonnonläheisyyttä kunnan kehittämisessä” 

”Edistämme toiminnassamme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja” 

”Edistämme vesiensuojelun toimenpideohjelman toteutumista.” 

”Luonto- ja virkistysarvojen merkitys ihmisten hyvinvoinnissa korostuu.” 

”Matkailuun, virkistykseen, luontoon ja harrastuksiin liittyä elinkeinotoiminta kehittyy.” 

Otteita kunnan elinvoimapoliittisesta ohjelmasta 

 ja maankäytön kehityskuvasta 2040 

 

Kokoomus kehittää Kirkkonummea luontoarvoja kunnioittaen yhteistyössä maanomistajien kanssa. Luonnon-

läheisyys ja lähiympäristö koetaan laajasti Kirkkonummen tärkeimpänä vetovoimatekijänä. Ympäristökysymykset 

on nähtävä kokonaisuutena siten, että eri osa-alueilla tehtävät toimenpiteet ovat sopusoinnussa keskenään. 

 

Pääkaupunkiseudun läheisyydessä Kirkkonummi on erityisasemassa: laajat metsäalueet, pitkä merenranta, upea 

järviylänkö ja mittava maaseutumainen kulttuurimaisema kyläyhteisöineen. Kokoomus edellyttää, että ympäris-

töä hoidetaan, suojellaan ja käytetään kuntalaisten hyväksi. Kunnan ja valtion hallinnassa olevat metsä- ja erä-

maa-alueet tarjoavat poikkeuksellisen hyvät virkistäytymismahdollisuudet niin kuntalaisille kuin kunnassa vierai-

leville. Virkistyskäyttöä on ohjattava luontoa suojelevasti ja maanomistajien oikeuksia kunnioittavasti. 

Kunnan omistuksessa olevia metsä- ja maa-alueita on hoidettava kestävästi ja tarvittaessa esim. ulkoilureittejä 

rakentamalla turvattava alkuperäisen luonnon säilyminen.  Ilmastonmuutoksen torjunnassa kunnan tulee metsiä 

hoitamalla huolehtia hiilinielun ylläpidosta, samalla kun kunta yhdessä kuntalaisten ja kunnassa toimivien yritys-

ten kanssa vähentää tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä. Eläinkunnan tarpeet on otettava huomioon kaavoituksessa 

siten, että eläinten luontaista liikkumista ei rajoiteta, vaan niille mahdollistetaan tarvittavat elinolosuhteet ja vi-

heryhteydet alueelta toiselle. 

Kirkkonummen on löydettävä tapa osallistua aktiivisesti Itämeren tilan parantamiseen. Lukuisten järvien kuntana 

kunnan on pystyttävä huolehtimaan siitä, että ranta-alueiden maanomistajilla on edellytykset vähentää valuma-

vesien aiheuttamia haittoja vesistöille. Pienenä joskin tärkeänä tehtävänä on edesauttaa kunnan alueella olevien 

purojen kunnostamista.  
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Sivistynyt yhteiskunta arvostaa kulttuuri- ja perinneympäristöjään. Kirkkonummen kunnan on omassa kaavoituk-

sessaan huolehdittava, että kunnan ainutlaatuiset kulttuuriympäristöt säilyvät eheinä. Perinneympäristöjen säily-

mistä on tuettava. 

Kirkkonummella tehdään työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Kokoomus sitoutuu edistämään hiilineutraalia 

Kirkkonummea HINKU-periaatteiden mukaisesti talouden mahdollistamissa rajoissa, mm. tuottamalla neuvonta-

palveluja ohjaamaan kuntalaisten jokapäiväistä elämää kestävään liikkumiseen, kulutukseen ja asuntojen lämmi-

tykseen. Kunnan on luotava tätä varten toiminnan tuloksellisuutta osoittavat mittarit.  

Ympäristötietoinen Kirkkonummi panostaa kiertotalouteen. Kulutuksen järkiperäistäminen periaatteella 

”vähemmän ja laadukkaammin” on asetettava kunnan ja kuntalaisten tavoitteeksi.  

 

3. Kirkkonummen asuntopolitiikka ohjaa muuttoliikettä kuntaan 

 

”Varmistamme, että kunnassa tuotetaan talotyyppi- ja hallintamuodoiltaan monipuolista asuntokantaa…” 

”Pääpaino asuntokaavoituksessa pidetään päätaajamissa, mutta selvitämme tarkoituksenmukaisin paikoin ranta-

asumisen mahdollisuuksia rantojen virkistyskäytön huomioiden.” 

”Osoitamme erityisryhmien ja nuorten asumisen tarpeisiin tontteja sopivilta paikoilta.” 

”Varmistamme asuntotuotannon ikäihmisille palvelujen läheltä.” 

”Aktivoimme kunnan maanhankintaa tarkoituksenmukaisilla alueilla.” 

”Huomioimme maankäyttösopimuksissa kunnan asuntopoliittisten tavoitteiden toteutumisen.” 

Otteita kunnan elinvoimapoliittisesta ohjelmasta 

 

Kirkkonummi tarjoaa monipuolisia asuinympäristöjä: taajamia, kyläyhteisöjä, rantoja ja maaseutua. Kunta voi 

asuntopoliittisin painotuksin ohjata Kirkkonummelle tapahtuvaa muuttoliikettä. Lähtökohtana kaavoituksessa 

tulee olla erilaista kysyntää tyydyttävä asunto- ja tonttitarjonta. Rakentamisella on luotava arvostettuja sekä ark-

kitehtonisesti ja rakennusteknisesti kestäviä alueita, joiden arvo ajan myötä kasvaa. Kuntatalouden lähtökohdis-

ta asuntopolitiikalla tulee houkutella uusia asukkaita vahvistamaan verokertymää.  

Tiiviimmän asutuksen on sijoituttava alueille, joilla on riittävä palvelutarjonta ja hyvät julkiset liikenneyhteydet 

kuten juna-asema. Kunnan taajamien asuntotarjontaa tulee ylläpitää monipuolisena niin, että kerrostalojen ohel-

la erityisesti pientalojen tarjonta on riittävää. Myös erityisryhmien asuntojen riittävyyteen tulee kiinnittää huo-

miota. 

Kyläyhteisöjä voidaan tiivistää pientalotonttien tarjontaa lisäämällä, jolloin kunnallistekniikan palvelut vastaavas-

ti laajenevat. Myös haja-asutusalueille tulee sijoittaa omakotitalotonttien tarjontaa. Aktiivisen asuntopolitiikan 

keskeisenä tavoitteena on tuoda kunnan keskeiset vahvuudet – asumisen väljyys ja luonnonläheisyys – niitä ar-

vostavien tietoisuuteen. - Kirkkonummen pientaloalueiden on erotuttava edukseen naapurikuntien tiiviistä ja 

ruutukaavamaisista alueista.  
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4. Kirkkonummi tarjoaa tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita palveluja  

 

”Parannamme palveluiden laatua, kustannustehokkuutta ja saatavuutta mm. lisäämällä sähköisiä ja liikkuvia palveluja.” 

”Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ohjaamme palvelutuotantoa aiempaa voimakkaammin kuulemalla 

ja osallistamalla kuntalaisia.” 

”Lapsiystävällisenä kuntana edistämme toiminnassamme lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista.” 

”Edistämme toiminnassamme ikäihmisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.” 

”Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön.” 

”Edistämme kuntalaisten hyvinvointia muun muassa kehittämällä vapaa-ajan paikkoja ja palveluita.” 

”Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimate-

riaalien ajanmukaisuudesta.” 

Otteita kunnan hyvinvointiohjelmasta 

 

Kirkkonummen tulee huolehtia siitä, että kaikki kuntalaiset - lapset, nuoret, pariskunnat, perheet, yksinasuvat 

ja vanhukset - saavat tarvitsemansa terveys-, hyvinvointi-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut kohtuul-

lisin ehdoin.  Kunnan päätaajamien on pystyttävä tarjoamaan nämä palvelut kaikille ikäryhmille.  

 

Kunnan päätaajamista on saatava myös yksityisen palvelutarjonnan osalta houkuttelevia ihmisten kokoontumis-

paikkoja. Yksityisiä palvelujen tarjoajia – sekä yrityksiä että yhdistyksiä - on houkuteltava toimimaan päätaaja-

miin osoittamalla heille kaavoituksen kautta tarkoituksenmukaisia ja monipuolisia toimitiloja.  

 

Kokoomus pitää tärkeänä, että kunnan alueella olevien toisen asteen koulutuspaikkojen määrä kasvaa nykyises-

tä. Lähipalvelujen hyvä saatavuus erityisesti varhaiskasvatuksessa tulee turvata. Kunnan kaksikielisyys on voima-

vara. Erityisiä vetovoimatekijöitä ovat painotetun opetuksen luokat kuten esimerkiksi liikuntaan, musiikkiin, kieli-

kylpytoimintaan, matematiikkaan ja luonnontieteisiin keskittyvät.    
 

Toimiva sote-ratkaisu voidaan – ja pitää – toteuttaa ilman uusia hallintorakenteita ja lisäveroja. Kustannustehok-

kaat kuntalaisia parhaiten palvelevat ratkaisut syntyvät Uudenmaan alueella yhteistyössä yksityisen sektorin 

kanssa tehostamalla palveluiden tuotantoprosesseja. Toteutettavat ratkaisut eivät saa heikentää kunnan ta-

loutta.  
 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen tarjonta on Helsingin seudulla monipuolista – sen lisäksi Kirkkonummen on 

huolehdittava siitä, että omaleimaisella paikallisella tarjonnalla on elinmahdollisuudet. Urheilu- ja harrastetilojen 

tarjonta ja mitoitus on oltava riittävän monipuolista ja alueellisesti tasapainoista. Kokoomus näkee tärkeäksi, 

että tilojen ja liikuntapaikkojen lisäksi kunta kehittää yhteistyötä laadukasta harrastustoimintaa toteuttavien or-

ganisaatioiden kanssa helpottamalla mm. tilavuokrausta. On tärkeää tiedostaa, että yhdistykset usein tarjoavat 

parhaan vastineen niille suunnatulle rahalle.   
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5. Kirkkonummi on turvallinen ja viihtyisä paikka asua 

 

”Tuemme ja rohkaisemme kuntalaisia osallistumaan elinympäristöstä huolehtimiseen ja sen kehittämiseen.” 

”Tehostamme syrjäytymisvaarassa olevien tai syrjäytyneiden nuorten palveluja, erityisryhmät mukaan lukien.” 

”Panostamme perheille annettavaan tukeen lapsiperheiden kotipalvelun ja perheohjaajien avulla sekä kou-

luttamalla uusia tukiperheitä.” 

”Kehitämme maahanmuuttajien kotouttamista ja teemme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.” 

Otteita kunnan hyvinvointiohjelmasta 

 

Turvallisuus merkitsee taloudellista, fyysistä ja henkistä turvallisuutta. Huolehdimme siitä, että kodit, päiväko-

dit ja koulut ovat lapsille turvallinen ympäristö kasvaa ja kehittyä. Syrjäytymisen estämiseksi on luotava järjestel-

mä, joka tunnistaa syrjäytymisen uhkan jo alkuvaiheessa. Vähäosaisuuden kierteen katkaiseminen on nähtävä 

keskeisenä yhteiskuntaa ja yhteisöjä vakauttavana tekijänä. Kiusaamiseen tulee puuttua viipymättä. Muiden ih-

misten kunnioittaminen on perusta vakaan yhteiskunnan toimivuudelle. 

Hoidettu asuinympäristö luo turvallisuutta. Jokaisen kuntalaisen tulee ymmärtää oma vastuunsa elinympäristös-

tään. Sivistykseen kuuluu erilaisuuden hyväksyminen ja vastuunkanto lähimmäisistä – sekä mahdollisista syrjäy-

tymisvaarassa olevista naapureista. Yhteisöllisyyteen panostaminen lisää niin turvallisuutta kuin viihtyisyyttä. 

 

6. Julkisen liikenteen palvelujen ohella myös yksityisautoilun edellytyksistä on huolehdittava 

 

”Tuemme kestävää liikkumista esimerkiksi edistämällä mahdollisuuksia sähköautojen latauspisteiden toteutumiselle, pyrki-

mällä vaihtamaan kunnan autokannan sähköautoiksi ja lisäämällä kunnan autojen yhteiskäyttöä.” 

”Panostamme kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistämiseen.” 

Otteita kunnan elinvoimapoliittisesta ohjelmasta 

 

Kirkkonummelaisten liikkuminen perustuu vahvasti autoiluun. Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen edel-

lyttää, että joukkoliikenteen tarjoamat palvelut konkreettisesti nopeuttavat ja helpottavat vallitsevaa tapaa liik-

kua.  

Kokoomus edellyttää, että kunnan tulee pikaisesti selvittää ne toimenpiteet, joilla julkisen linja-autoliikenteen 

houkuttelevuus työmatkalaisille voitaisiin palauttaa. Erityisesti syöttöliikenteen siirtyessä Kivenlahteen reitit tu-

lee suunnitella toimivimmiksi niin että matka-ajat lyhenevät. 

Helsingin seutu panostaa voimakkaasti julkiseen liikenteeseen mm. pyrkimällä vaikuttamaan yksityisautoiluun 

ruuhkamaksuilla sekä lisäämällä raideliikennettä. Ruuhkamaksut ovat lisäveroja, jotka ovat perusteettomia ja 

epäoikeudenmukaisia, koska joukkoliikenne ei kykene kustannustehokkaasti tarjoamaan kilpailukykyistä ja toimi-

vaa vaihtoehtoa. Ruuhkamaksut heikentäisivät työssäkäynnin edellytyksiä kehyskunnissa. Etätyön yleistyminen 

ja työnteon uudet muodot saattavat kyseenalaistaa julkisen liikenteen arvioitua kasvua.   
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Rantaradan merkitys Kirkkonummelta itään suuntautuvan työmatkaliikenteen välittäjänä on keskeinen. Yhteyk-

sien parantamiseksi kaupunkiradan nopea toteuttaminen Kauklahteen on tärkeää. Koko Länsi-Uudenmaan liiken-

neyhteyksien parantamiseksi kaupunkiradan jatke Kirkkonummelle olisi toivottavaa. Samalla tulee huolehtia sii-

tä, että liikennemäärän kasvun edellyttämät investoinnit, kuten junavarikko, sijoitetaan tarkoituksenmukaisella 

tavalla ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Rantaradan lisääntyvien asemien syöttöliikenteessä sekä kunnan 

muussa sisäisessä liikenteessä on edistettävä uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia, kuten robottiajoneuvot 

ja jakamistalouteen perustuvat ratkaisut. – Näiden kokeilujen edellyttämiin infrastruktuuri-investointeihin Ko-

koomus suhtautuu myönteisesti.  

Espoo-Lohja -kaupunkiradan toteutuessa on kehitettävä vastaavasti Pohjois-Kirkkonummen palveluita. Kokonai-

suutena Kirkkonummen pohjoisosien yhteyksiä pitää parantaa. Yhteyksien sekä turvallisuuden parantamiseksi 

Valtatie 1:lle tulee toteuttaa lisäkaistat Espoon keskuksesta länteen päin. 

Kunnan yhdyskuntarakenne ja sen kehittyminen merkitsevät, että yksityisautoilun merkitys oleellisena osana 

liikkumista säilyy tulevaisuudessakin merkittävänä. Siksi on tärkeää huolehtia kunnan alueen tiestöstä sekä park-

kipaikkojen riittävästä tarjonnasta niin taajamien palvelujen läheisyydessä kuin liityntäliikenteessäkin. Kunnan on 

omalta osaltaan luotava edellytykset sille, että asukkaiden autokanta uusiutuu ympäristötavoitteiden mukaisesti. 

 

7. Talouden on oltava tasapainossa 

 

”Tasapainotamme kunnan talouden muun muassa jaksottamalla investoinnit hallitusti. Käytämme myös vaihtoehtoisia 

rahoitusmuotoja” 

Otteita kunnan elinvoimapoliittisesta ohjelmasta 

Kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan ja kunnan elinvoiman perusehto on talouden tasapaino, jota myös kun-

talaisten taloudellinen turvallisuus edellyttää.  Palvelujen tarjonta ja investoinnit tulee sopeuttaa verotulokerty-

mään. Tulo- ja menoarvioiden on laadittava realistisesti ja läpinäkyvästi. Verokertymän kasvattamisen tulee ta-

pahtua veropohjaa kasvattamalla, ei veroprosenttia nostamalla tai uusia veroja luomalla. Avainasemassa on täl-

löin maksukykyisen väestöpohjan lisääminen sekä yhteisöverokannan nosto kasvattamalla Kirkkonummella toi-

mivien kannattavien yritysten lukumäärää. Kokoomuksen mielestä kunnan pitkän aikavälin kasvu tulee toteuttaa 

niin, että verotulojen kertymä mahdollistaa veroäyrin säilymisen kilpailukykyisenä naapurikuntiin verrattuna. 

Oikein suunnatulla palvelutarjonnalla voidaan suoraan vaikuttaa muuttohalukkuuteen. 

Kuntatalouden tasapaino edellyttää tiukkaa budjettikuria. Avainasemassa tähän on hyvä ja toimiva johtajuus. 

Nykyaikainen toimintamalli myös kuntataloudessa on vastuuhenkilöiden määräaikaisuus johtavia virkoja täy-

tettäessä. Tällöin mahdollistuu palkitseva palkkausjärjestelmä budjettikuria toteuttaville vastuuvirkamiehille. 

Muuttuneissa talouden olosuhteissa investoinnit on mitoitettava entistä paremmin oikean tarpeen mukaan ja 

sopeutettava kustannustietoisesti kunnan kantokykyyn. Tulevaisuudessa ja epävarmuuden lisääntyessä inves-

tointien maltillistaminen ja vaiheistaminen turvaavat kestävää taloudenpitoa. Tulevaisuuden muuttuvat tarpeet 

on otettava huomioon kaikissa investoinneissa toteuttamalla kustannustehokkaasti muutettavissa olevia ratkai-

suja. Julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien terveysriskien minimoimiseksi rakentamisessa tulee 

suosia elinkaarikustannuksiltaan järkevää puurakentamista. Rakentamisessa ja korjaamisessa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota kosteustekniseen toimintavarmuuteen ilmaston muuttuessa. Kunnan toteuttamat hankinnat 

ja valmistelemat sopimukset on toteutettava ammattitaitoisesti ja laadukkaasti. Rakennuskannan ylläpidosta on 

pidettävä huolta. Näin toimimalla säästetään kustannuksia niin lyhyellä kuin erityisesti pitkällä aikavälillä.   


