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LAUSUNTO KYLÄTALO KESÄLÄN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSESTA 

 

Taustaa asiasta 

Kirkkonummen kunta on hakenut kylätalo Kesälän kiinteistön (Sepänkylä, 257-476-4-7 ja 257-476-

4-8) käyttötarkoituksen muutosta kokoontumisrakennuksesta lomarakennukseksi. Nykyinen 

osayleiskaavamerkintä on YL (julkisten lähipalveluiden alue). 

Kesälä on ollut kyläläisten käytössä neljällä vuosikymmenellä 1980-luvulta asti. Tänä aikana taloa 

ovat käyttäneet sadat kyläläiset, ja todennäköisesti kaikki kylän yhteisöt kokoontumistilana, 

harrastuspaikkana, kurssitilana ja kylän yhteisten juhlien pitopaikkana. Kunnan toimenpiteiden 

vuoksi kyläläiset eivät enää vuosiin ole voineet käyttää taloa. Kyläläisiä edustaa lähinnä Veklahden 

Kyläyhdistys ry, koska kyläyhdistyksellä on laajin jäsenkunta. Aiemmin käytännössä kaikki 

kyläyhdistyksen kokoontumiset järjestettiin Kesälässä. 

Todettakoon, että kyläyhdistyksellä ei ole virallista roolia tässä asiassa puhtaasti lainsäädännön 

puitteissa. Kyläläisten edustajana haluamme kuitenkin ilmoittaa kantamme asiassa. Niin 

vanhemmat kuin uudetkin kyläläiset pitävät epätarkoituksenmukaisena ja outona toimintana 

kunnan taholta, että keskeisessä paikassa oleva kiinteistö on ollut käyttämättä vuosikausia. 

Kyläyhdistys olisi koko tämän ajan voinut järjestää toimintaa Kesälässä entiseen tapaan, ellei kunta 

ensin olisi ollut vastoin tarkoituksenmukaisuusperiaatetta hyvin joustamaton esim. 

sähkökustannusten jaossa ja sen jälkeen lähes järjettömiltä tuntuvissa kiinteistön myynti- ja maan 

vuokrausehdoissa. Eipä kauppoja siten syntynyt kenenkään kanssa. 

Kunnan tarkastuslautakunta voisi selvittää, minkälaiset kustannukset Kesälästä on syntynyt ilman 

vastaavaa hyötyä koko sen tyhjillään olon ajan. Lisäksi rakennus on todennäköisesti päässyt 

rapistumaan, kun edes viikoittaisia käyttäjiä ei ole ollut, jotka olisivat voineet huomata mahdollisia 

korjaustoimenpiteitä vaativia kohteita. 

Kesälä sijaitsee kylän keskeisessä paikassa ja soveltuu erinomaisesti juuri yleiseksi 

kokoontumistilaksi ja esim. lasten ja nuorten tapahtumien paikaksi. Pihassa on vielä 

päiväkotiajoilta hyväkuntoinen kylän ainoa yhteinen leikkipaikkakin, joka on kesäisin ollut 

pikkuväen ahkerassa käytössä. Muita vastaavia tiloja ei ole lähiseudulla. Lähiseudulla tarkoitamme 

paikkoja, johon pääsee kävellen tai polkupyörällä lyhyessä ajassa. Kesälään pääsee kävellen koko 

kylän alueelta noin 10 minuutissa. Sijainti on siis paras mahdollinen. 

 

Hallintotapa kehnohko 



Kuulutus on päivätty 13.6.2022. Huomautus pitää sen mukaan tehdä rakennusvalvontaan 

viimeistään 3.7.2022. 

Kuntalehdessä oli 29.6.2022 artikkeli: ”Lyhyt lausuntoaika lakiesityksistä keskellä lomakautta 

turhauttaa kuntakentällä – maakuntajohtaja pitää toimintaa kuntademokratian halventamisena”. 

Ja edelleen samassa artikkelissa:  

 

 

Kirkkonummen kunta pisti siis paremmaksi ja laittoi huomautusajaksi 8 viikon sijaan peräti 20 

päivää, juhannusta ennen ja sen jälkeisenä aikana. Kesälän käyttötarkoituksen muuttaminen on 

kyläläisille erittäin iso asia. Sen myötä ei ole enää mahdollisuutta sellaiseen yhteisöllisyyteen, 

jonka yhteinen tila tuo mukanaan. Ulkona voi tietysti kokoontua, mutta toiminta jää silloin 

vajavaiseksi. Aikoinaan kun yhdistyksen nykyinen sihteeri puhui useille Kesälän merkityksestä, niin 

eräs johtava poliitikko oli sitä mieltä, että meidän kylällä kokoonnutaan ulkona urheilu-

/leikkikentällä; etteköhän tekin pärjää niin. Eihän se ole sama asia, kun talo on olemassa ja sen 

käyttö on vakiintunut vuosikymmenten ajan! Se ei myös ole tasavertaista kylien ja kuntalaisia 

huomioivaa toimintaa, että viedään toimintamahdollisuudet, jos ne ovat olleet olemassa ja 

hyvässä käytössä. Tämän luulisi ymmärtävän helposti, kun vähän näkee vaivaa nähdä laajemmin 

asioita koko kunnan alueella ja läpi vuosikymmenten. 



Asian käsittelyprosessi tulisi keskeyttää, kunnes kokonaisuus ja kunnan tahtotila on kaikille 

selvillä. Alueen käytöstä pitäisi tehdä tarveselvitys ja aloittaa kuulemisneuvottelut kesälomien 

jälkeen elokuussa. Muuten tarkoituksenmukaisuus ja tämän alueen kuntalaisten tahto ei 

varmasti toteudu.  

 

Tiivistetysti: halutaanko yhteisöllistä kyläläisten toimintaa Kesälässä vai yhden perheen 

lomanviettopaikkaa? Lomakiinteistöksi talo on iso ja vanhanaikainen. Kokoontumistilana taas 

tarpeeksi iso ja monipuolinen erilaista väliaikaista käyttöä varten. Sijainti on mainio. Kesälän ranta 

on lisäksi kylän ainoa kunnallinen ranta, josta on mahdollista päästä Humaljärvelle. Yleisiä rantoja 

on Kirkkonummen sisäjärvillä vähän. 

 


