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Kirkkonummen kunta
PL 20
02401 KIRKKONUMMI 2, 08, 2017

Käsit.

Behand.

Lausunnon antaminen Kirkkonummen kunnalle Siikajärven kyläyhteisön esitykseen
osittaisesta kuntaliitoksesta

Espoon valtuusto päätti kokouksessaan 21.8.2017 antaa seuraavan lausunnon
Kirkkonummen kunnalle:

Valtuusto ilmoittaa kuntarakennelain mukaisena lausuntona Kirkkonummen kunnalle, että
Espoon kaupunki ei näe estettä sille, että Siikajärven kylän läntinen osa, joka nyt on
Kirkkonummen kuntaan kuuluva alue, siirretään Espoon kaupunkiin. Valtuusto toteaa, että
muutos on Siikajärven alueen kehittymisen ja sen asukkaiden kannalta kuntarakennelain
tavoitteiden mukainen. Ennen päätöksen tekemistä siirrettävän alueen vajausta tulisi
muuttaa siten, että kuntaraja noudattaa olemassa olevaa kiinteistöjaotusta.

Perustelut

Kuntarakennelain 2 §:n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen,
alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa
kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu
työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja
henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen
järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.

Kuntajakoa voidaan kuntarakennelain 4 §:n mukaan muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä
tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa:

1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen
järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä;

2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;

3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai

4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Pääkaupunkiseudulle on ominaista monikeskuksisuus ja seudulla asioidaan moneen
suuntaan. Kaupalliset palvelut ja kuntien omat palvelut ovat alueella hyvät. Oman kunnan

KIRKKONUMMI



ESPOO
ESBO

Lausunto 2 (3)

00.01.00.00 1828/2017
Kaupunkikehitysyksikkö 22.8.2017

palveluiden lisäksi pääkaupunkiseudun muiden kuntien palvelut ovat laajasti asukkaiden
käytössä.

Siikajärven kylän läntinen osa liittyy liikenneverkkoon Espoon katuverkon kautta.
Naruportintie muuttuu kunnanrajalla Naruportiksi, joka liittyy Siikajärventielle ja siitä
edelleen muuhun liikenneverkkoon. Näin ollen muutos ei lisää liikennettä Espoon katu- ja
tieverkolla. Autolla Espoon keskukseen on matkaa noin 15 kilometriä ja Leppävaaraan
noin 23 kilometriä. Kirkkonummen keskustaan on puolestaan matkaa noin 30 kilometriä.

Alueen joukkoliikenteen on järjestänyt koko alueen joukkoliikenteen järjestämisestä
vastaava HSL (Helsingin seudun liikenne), joten kuntaraja ei aiheuta erilaista palvelutasoa
joukkoliikenteen järjestämisen kannalta. Nykytilanteessa lippuhinnoittelun raja kulkee
kuntarajassa. HSL on siirtymässä vyähykehinnoitteluun, jolloin länsiosa Espoota kuluu C
vyöhykkeeseen ja Kirkkonummen itäosa puolestaan D vyöhykkeeseen. Siikarannan
päätepysäkiltä (Naruportintie) bussit kulkevat Leppävaaraan. Lisäksi Siikaniemestä
(Siikajärvenranta) liikennöidään Leppävaaraan ja Espoon keskukseen.

Pelastustoimen tai ensihoidon palvelujen tuottamisen kannalta esitetty kuntarajan siirto ei
ole välttämätön. Käytännön järjestelyjä esimerkiksi osoitenumerointien osalta se saattaa
selkiyttää. Lisäksi kuntarajan muutoksella voi olla välillisiä vaikutuksia kuten tieinfran
parantuminen, joten Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella ei siten ole syytä vastustaa
esitettyä muutosta.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukainen laajenemisalue ulottuu lännessä
Heinäslammentielle saakka. Tästä on vielä lähes 1,4 kilometriä nykyiselle kunnanrajalle
eikä kuntarajan siirto esitetyllä tavalla välittömästi vaikuttaisi Espoon vesihuollon
kehittämissuunnitelman sisältöön.
Jos kuntaraja siirrettäisiin, arvioitaisiin Siikajärven länsiosan tilannetta uudelleen noin
vuonna 2020 kehittämissuunnitelman seuraavassa päivityksessä.

Espoossa on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan laatiminen, ja
kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan tavoitteet 30.11.2015. Yleiskaavaluonnoksen sekä
siihen liittyvien selvitysten ja vaikutusten arviointien valmistelu on parhaillaan käynnissä.

Koko kaava-alueella varaudutaan Länsiradan ja sen uusien asemien myötä noin 60 000
uuteen asukkaaseen ja noin 11 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä.
Kaupunkirakenteen toiminnallista eheyttä vahvistetaan täydennysrakentamisella ja
palvelut keskitetään sitä tukeviksi. Lisäksi tuetaan pientalorakentamisen kehittymistä.

Yleiskaavan tavoitteena on vahvistaa eri alueiden identiteettiä korostamalla niiden
ominaispiirteitä ja mahdollistamalla erilaiset asumisen muodot. Kyläkokonaisuuksia
kehitetään niiden perinteisiä arvoja kunnioittaen. Lisäksi otetaan huomioon arvokkaat ja
merkittävät kulttuuriympäristökokonaisuudet sekä niiden alueelle tarjoamat maisemalliset
erityispiirteet. Virkistysalueiden saavutettavuutta parannetaan näiden seudullinen merkitys
huomioonottaen.

Liikenteen osalta tavoitteena on parantaa keskusten välisiä joukkoliikenneyhteyksiä ja
lyhentää matkaketjuja sekä edistää kulkutapojen valintamahdollisuuksia.
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteena on luoda edellytykset uusiutuviin
energialähteisiin pohjautuvalle tuotannolle sekä paikallisesti tuotettavalle uusiutuvalle
energialle. Lisäksi tavoitteena on luoda edellytykset järjestää yhdyskuntatekninen huolto
kestävällä tavalla ja varmistaa sille riittävät alueet.

Pitkällä aikavälillä myös Siikajärven aluetta on tavoitteena kehittää uuteen
asemanseutuun tukeutuen. Liitettäväksi esitetty alue rajautuu Espoon Siikajärven
alueeseen.

Liitettäväksi esitettävällä alueella on sekä vakituista että loma-asutusta. Alueen sijainti
sekä maankäytön ja liikenteen kehittämistavoitteet huomioon ottaen alueen liittäminen
Espooseen eheyttää järven ympäristön kyläaluetta. Kuntatietojärjestelmän ja erityisesti
sen kiinteistäosan kannalta ei ole ongelmaa, jos kunnasta toiseen siirretään kokonaisia
kiinteistöjä.
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