
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa seuraavan lausunnon: 

 

Kirkkonummen kuntaan on toimitettu 29.3.2017 (dnro 333/00.01.00/2017) Siikajärven 

kyläyhdistyksen aloite kuntarajan siirtämiseksi Siikajärven kylän alueella siten, että Kirkkonummen 

kuntaan kuuluva alue, joka on esitetty aloitteen liitteessä 1, liitettäisiin Espoon kaupunkiin.  

 

Aloite koskee Veikkolassa Siikajärven lähiympäristön aluetta, joka on laajuudeltaan noin 150 ha, 

josta vesialuetta on lähes 32,5 ha. Aloitteessa rajattu alue ei sisällä Nuuksion kansallispuistoon 

kuuluvaa luonnonsuojelualuetta (yleiskaavassa SL-1 ja SL/v –alueet). Vaikka yleiskaavassa ei ole 

asumiseen osoitettuja alueita, on aloitteen mukaisella alueella 13 ympärivuotisesti asuttua 

asuinrakennusta. Loma-asuntokiinteistöjä on alueella 86. Syksyllä 2017 alueella oli 26 vakituista 

asukasta ja Hotelli Nuuksion työntekijöiden lisäksi alueella ei ole muita työpaikkoja. Tiedot 

perustuvat kunnan tietokantaan elokuussa 2017. 

 

Kirkkonummen kunta ei pidä esitettyä Siikajärven kylän osan alueen osakuntaliitosta Espooseen 

perusteltuna. Esitetty muutos ei alueen kehittymisen ja sen asukkaiden kannalta edistä 

kuntarakennelain tavoitteita verrattuna alueen säilymiseen osana Kirkkonummen kuntaa. Aloite ei 

edusta kattavasti Siikajärven alueen maanomistajia. 

 

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. 

 

Maankäytön suunnittelun tilanne 

 

Yleiskaava ja seudulliset suunnitelmat 

 

Kirkkonummen yleiskaavan 2020 maankäyttö aloitteen mukaisella alueella on seuraava: 

- yksityisen hallinnon ja palvelun alue (PK, ts. Hotelli Nuuksion alue) 

- loma-asuntoalue (RA-1 ja RA-3) 

- lähivirkistysalue (VL) 

- maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta ja / tai 

ympäristöarvoja (MU) 

- maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) 

- vesialue (W). 

 

Aloitteen mukaisella alueella on voimassa vuonna 1997 Uudenmaan ympäristökeskuksen 

vahvistama Pikkaraiset -Siikajärvi ranta-asemakaava, jonka lähivirkistysalueet (VL) sekä maa- ja 



metsätalousalueet (MU) ovat Kirkkonummen kunnan omituksessa. Kaikkiaan asemakaavan 79 

loma-asuntotontista (RA) kunnan omistuksessa on 12. Alue on pitkälti valmiiksi rakennettu. Kaava-

alueen laajuus on noin 72,5 ha (sis. vesialueen n. 11,5 ha), josta kunnan omistuksessa on noin 38 

ha. Ranta-asemakaavan maapinta-alasta kunnan omistuksessa on yli puolet. Loma-asukkaiden 

määrän on arvioitu asettuvan alle 200. 

 

Kuntarajan molemmin puolin maankäyttö on etupäässä loma-asumisen aluetta. Aloitteessa rajatun 

alueen maankäyttö on toteutettava lainvoimaisen yleiskaavan mukaisesti. Yleisesti voidaan todeta, 

että Kirkkonummen kunta on ottanut pohjoisella Kirkkonummella vakavasti Uudenmaan ELY-

keskuksen esittämän huolen Turunväylän ajoneuvoliikenteen kapasiteettiongelmista. Tämän takia 

Kirkkonummen kunta on harkiten kehittänyt maankäyttöä Turunväylän vaikutusalueella. 

 

Kirkkonummen kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa Siikajärven aluettakin 

koskeva Veikkolan osayleiskaava on ohjelmassa ns. alemmassa odotuskorissa, mikä tarkoittaa, 

ettei sen käynnistämisen ajankohdasta ole tehty päätöstä. Osayleiskaavatyö on perusteltua 

käynnistää, kun Espoon ja Salon välisen rautatien (ESA-rata) toteuttamisedellytykset ja linjaukset 

ovat suunnitteluasteella riittävän varmat. Veikkolan osayleiskaavoitus käynnistetään, kun riittävät 

tiedot alueen tulevasta liikennejärjestelmästä liittyen ESA-radan liikennetarjontaan ovat tiedossa. 

Tieto tästä saataneen 2020-luvun alussa. 

 

Alueen maanomistus 

 

Kirkkonummen kunta omistaa aloitteen mukaisesta Espoon kaupunkiin liitettävästä maa-alueesta 

(n. 118,5 ha) liki kolmanneksen (n. 38 ha).  

 

Kuntaan toimitettu aloite ei edusta kattavasti Siikajärven alueen muita maanomistajia. Siikajärvi-

Pikkaraiset ry (Pikkaraiset-Siikajärvi rantakaava-alueen loma-asukkaiden yhdistys) vastustaa 

vuosikokouksen pöytäkirjan 20.6.2017 mukaisesti nyt käsittelyssä olevaa aloitetta. Kirkkonummen 

kunnan ja em. ranta-asemakaavan alueen maa-alueiden laajuus on noin 61 ha; toisin sanoen yli 

puolet aloitteessa esitetystä Espoon kaupunkiin liitettävästä maa-alueesta kunnan ja Pikkaraiset-

Siikajärvi rantakaavan tonttien maanomistajien omistuksessa. Edellisen lisäksi kunta omistaa 

aloitteen vesialueista noin kolmanneksen.  

 

 

Espoon kaupungin suunnitelmat Siikajärven lähialueella 

 

Aloitteessa perusteluna käytetty väite loppusuoralla olevan Espoon keski- ja pohjoisosien 

osayleiskaavan nopeasta ratkaisusta Siikajärven alueen maankäytölle on virheellinen, sillä vuonna 

2015 vireille tullut kaavahanke ei ole edes edennyt kaavan valmisteluaineiston eli 

kaavaluonnoksen päättäjäkäsittelyyn. Alueen maankäytön muutokset, joihin aloitteen tehnyt taho 

viittaa, mm. Siikajärven alueen kaavoittamisella ja elinkeinotoimen harjoittamisen edistämiseen, on 

perusteltua toteuttaa alueelle laadittavan osayleiskaavan kautta (riippumatta siitä, olisiko alue osa 

Espoota vai Kirkkonummea) niin, että siinä osoitetaan mm. asemakaavoitettavat alueet. 

 

Yhdyskuntarakenteen kehittäminen 

  

Turunväylän vaikutusalueen suuret maankäyttöön liittyvät kehittämishaasteet ovat seudullisia 

kuten esimerkiksi alueen liikennejärjestelyt ja joukkoliikennejärjestelmä. Helsingin seudun 

maankäyttösuunnitelmassa 2050, joka koskee sekä Kirkkonummen kuntaa että Espoon kaupunkia, 

Turunväylän maankäytön voimakas kehittäminen ajoittuu aikaisintaan vuoden 2040 jälkeiseen 

aikaan. Se tarkoittaa, ettei seudullisesti suuria infrastruktuuri-investointeja ole odotettavissa 



vaikutusalueelle lukuun ottamatta Turunväylän lisäkaistojen rakentamista Espoossa. Kyseinen 

hanke on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2015 hankelistalla. Molemmat kunnat 

ovat osaltaan hyväksyneet liikennejärjestelmäsuunnitelman.  

 

Aluetta on mahdollista kehittää tehokkaampaan yhdyskuntarakentamiseen osana Kirkkonummea 

pitkällä aikavälillä osayleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen kautta.  

 

Alueen asukkaiden palvelut 

 

Alueella on vain vähän ympärivuotisia asukkaita. Kunnan näkemyksen mukaan osakuntaliitos ei 

parantaisi alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita. Riippumatta kuntarajasta alueen 

väestöpohja ei riitä kaupallisten tai muiden palvelujen sijoittamiseen alueelle. Tällä hetkellä 

ympärivuotista asumista on alueella hyvin vähän. Veikkola on Siikajärven alueen lähin keskus 

(tieyhteys noin 8,5 km), joka tarjoaa hyvät kunnalliset lähipalvelut ja kaupan palveluita. Espoon 

keskukseen on matkaa noin 15 kilometriä.  Kirkkonummelle on tyypillistä, että työmatka- ja 

asiointiliikennettä suuntautuu paljon pääkaupunkiseudulle ja Pohjois-Kirkkonummelta myös 

Nummelan suuntaan. Toisaalta pk-seudulta liikutaan myös Kirkkonummen suuntaan. 

 

Veikkolan koulun ja päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty 

kunnanvaltuustossa 24.04.2017 ja hankkeen on määrä valmistua 2020, jolloin kapasiteettivaje 

poistuu. 

 

Alueen elinkeinojen toimintamahdollisuudet 

 

Aloitteessa esitetyn alueen liittäminen Espoon kaupunkiin saattaa aiheuttaa olemassa olevan 

hotellin ja sen lähialueen eli Nuuksion kansallispuiston kehittämiselle haasteen, jos Siikajärven 

alueella kansallispuisto kuuluisi Kirkkonummen kuntaan ja Hotelli Nuuksio sekä loma-asunnot 

kuuluisivat Espoon kaupunkiin tilanteessa, kun kunta laatii Veikkolan (Pohjois-Kirkkonummen) 

osayleiskaavaa. Luontomatkailu on kasvava trendi ja se on syytä ottaa huomioon osayleiskaavan 

tavoiteasettelussa ja maankäytössä eikä se sulje pois yhteistyötä Espoon kaupungin ja Vihdin 

kunnan kanssa.  

 

Helsingin seudun väestön ennustettu voimakas kasvu lisää luontomatkailua ja tulevaisuudessa 

Veikkola ja Siikajärven alue voisivat tarjota seudullisesti liikenteellisesti ja toiminnallisesti 

vetovoimaisen paikan saapua Nuuksion kansallispuistoon, kun Turunväylän eritasoliittymä 

Veikkolassa on parannettu bussipysäkkeineen ja pysäköintialueineen. Myöhemmin 

kansallispuiston ja Hotelli Nuuksion saavutettavuus paranisi entisestään, mikäli Veikkolan 

junaseisake päätetään rakentaa. 

 

Tällä hetkellä kunnassa vireillä olevassa Veikkolanportin asemakaavahankkeessa varaudutaan 

kansallispuiston kasvaviin asiakasvirtoihin ja laadittaessa Veikkolan (Pohjois-Kirkkonummen) 

osayleiskaavaa on mahdollisuus kehittää kansallispuiston matkailupalveluja kunnan alueella. 

Parhaillaan Uudenmaan ELY-keskus tutkii Turunväylän vireillä olevassa Veikkolan eritasoliittymän 

tiesuunnitelman muutoksessa mm. kaukoliikenteen pysäkkiparin toteuttamista. Uudet bussipysäkit 

edistäisivät tavoiteltua luontomatkailua kansallispuistoon. Kunnan tavoitteena on saada pysäkit 

myös HSL-bussiliikenteen käyttöön ja sujuvien kulkuyhteyksien toteuttaminen Veikkolasta ja 

Siikajärven alueelta kansallispuistoon.  

 

Liikenne 

 



Alue ei liity suoraan Kirkkonummen tai Espoon taajama-alueisiin. Siikajärven ajoneuvoliikenne 

ohjautuu Espoon puolella kulkevan tieyhteyden kautta Turuntielle, josta olevat yhteydet Veikkolaan 

sekä Turunväylän kautta edelleen mm. pääkaupunkiseudulle. Nykyinen tieyhteys Turuntieltä 

Siikajärven alueelle on yksityistie ja mm. liikenneturvallisuuden näkökulmasta haasteellinen. 

Tämän johdosta Kirkkonummen kunta on vaikuttanut HSL-bussivuoron järjestämiseen, joka 

palvelee Kirkkonummen kunnan puolella aluetta. HSL:n siirtyessä uuteen vyöhykepohjaiseen 

hinnoitteluun, maksuvyöhykerajoja on määrä tarkentaa ja kohtuullistaa niin, etteivät kulje 

täsmälleen ja ainoastaan kuntarajalla. 

 

Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 on esitetty tielinjaus Veikkolasta Siikajärven alueelle. 

Yleiskaavassa osoitettua Turunväylän pohjoispuoleista tieyhteyttä ei voida rakentaa Nuuksion 

kansallispuiston läpi. Siikajärven alue kuuluu suunniteltuun Veikkolan osayleiskaavaan ja kun 

osayleiskaavoitus käynnistyy, osoitetaan siinä mm. ESA-rata sekä mahdollisesti Nuuksion 

kansallispuiston läpi kävelyä ja pyöräilyä palveleva yhteys Veikkolasta Siikajärven alueelle (n. 3,5 

km). Laadittavassa osayleiskaavassa voidaan selvittää linjaus uudelle, kunnan sisäiselle 

ajoneuvoliikenteen yhteydelle Siikajärven alueelta Turunväylän yli/ali Turuntielle, mikäli 

Siikajärvelle osoitetaan merkittävä määrä ympärivuotista asumista. Rakentamisen tehostaminen 

laadittavassa osayleiskaavassa riippuu myös Siikajärven alueen maanomistajien tahtotilasta 

muuttaa nykyiset loma-asunnot ympärivuotiseen asumiseen sekä voitaisiinko alueelle sijoittaa 

riittävä määrä uudisrakentamista taloudellisesti järkevän kunnallistekniikan toteuttamiseksi. 

Hankkeen tavoiteasettelu tehdään osayleiskaavoituksen tultua vireille 2020-luvulla. 

 

Kunnallistekniikan rakentaminen eli käytännössä kadut, virkistysalueet ja vesihuolto rakennetaan 

asemakaavoitetuille alueille niin Kirkkonummella kuin Espoossakin. 

 

 

Palo- ja pelastustoiminta 

Palo- ja pelastusviranomainen Kirkkonummen ja Espoon alueilla on Länsi-Uudenmaan 

pelastuslaitos. Kunta on tiedustellut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta asiaa ja on saanut 

siihen seuraavan vastauksen sähköpostilla 21.8.2017:  

”Jo muutamia vuosia sekä pelastustoimen että ensihoidon palvelut molempien 

kuntien alueille on tuottanut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Tänä aikana 

tietoomme ei ole tullut mitään vakavia ongelmia pelastustoimen tai ensihoidon 

palvelujen toteutuksessa.  

Espoon kaupunginhallitus on 14.8.2017 päätöksessään todennut muun muassa, että 

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 LUPilla ei siten ole syytä vastustaa esitettyä 

muutosta”.  

 

Kunnallistekniikka 

 

Espooseen liitettäväksi esitetty alue ei kuulu Kirkkonummen kunnan vesihuollon toiminta-alueisiin 

eikä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa ole esitetty verkoston laajentamista Siikajärvelle. 

Kirkkonummen kunta ja HSY tekevät monella eri tasolla yhteistyötä, vaikkei kunta kuulukaan HSY-

kuntayhtymään. HSY ei ole lähestynyt Kirkkonummen kuntaa Espoon Kotimäen 

vesihuoltoverkoston ulottamiseksi Siikajärven alueelle. HSY:n vesihuollon 

kehittämissuunnitelmassa (2017) Espoon puoleinen Siikajärven alue on esitetty vesihuollon 



selvitysalueena. Jos hanke etenee, on mahdollista tutkia verkoston ulottamista myös 

Kirkkonummen puoleiselle Siikajärven alueelle ilman kuntarajan siirtämistä. 

 

Kuntaliitosaloitteessa esille tuotu tahtotila vesihuollon järjestämiseksi alueelle ei ole (keskipitkällä 

aikaväillä) kovin todennäköistä riippumatta siitä, onko Siikajärven läntinen alue osa Kirkkonummen 

kuntaa tai Espoon kaupunkia. Espoon kaupungin antaman lausunnon mukaan kuntarajan siirto 

esitetyllä tavalla ei välittömästi vaikuttaisi Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman sisältöön. 

Jos kuntaraja siirrettäisiin, Espoon antaman lausunnon mukaan arvioitaisiin Siikajärven länsiosan 

tilannetta uudelleen noin vuonna 2020 vesihuollon kehittämissuunnitelman seuraavassa 

päivityksessä.  

 

Kunnallistekniikan rakentaminen eli käytännössä kadut, virkistysalueet ja vesihuolto rakennetaan 

kunnan toimesta asemakaavoitetuille alueille niin Kirkkonummella kuin Espoossakin. 

Kirkkonummen kunnalle ei ole tiedossa, että Espoon kaupunki olisi suunnittelemassa Siikajärven 

lähialueen asemakaavoittamista. 

 

Kuntatekniikan toimiala on neuvotellut hotellin edustajan kanssa vuonna 2016 alueen 

asemakaavoituksesta sekä alueellisen vesiosuuskunnan toteuttamismahdollisuudesta tukeutuen 

olemassa olevan hotellin vedenpuhdistamon kapasiteettiin. Hotellin edustajalle kerrottiin 

mahdollisuudesta toimittaa kaavoitusaloite kuntaan. Kuntatekniikan toimiala on myös antanut 

hotellin edustajalle vastauksen tiedusteluun siitä, miten Kirkkonummen yleiskaavan 2020 

mukaisesti maanomistajan omistuksessa olevalla alueelle olisi mahdollista rakentaa ympärivuotisia 

asuinrakennuksia. Kaavoitusaloitetta ei ole toimitettu. Kuntaan ei ole toimitettu myöskään aloitteita, 

jotka koskisivat vesihuollon kehittämisestä Siikajärven alueella. 

. 

 

 

 


