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Asukkaiden aloite

Asukkaiden tavoitteena on kuntarajan siirto siten, että Siikajärvenkylän läntinen osa, joka nyt on Kirkko-
nummen kuntaan kuuluva alue, siirretään osaksi Espoon kaupunkia.
Tällä toimenpiteellä kylä eheytyy yhteen kuntaan kuuluvaksi alueeksi.

Perustelut hankkeelle

Tutkittuamme lukuisia toimintoja ja vaihtoehtoja, olemme päätyneet ratkaisuun, missä asumisen ja elin-
keinonharjoittamisen kannalta kuntarajan siirto kokonaan Espooseen on ainoa oikea vaihtoehto.

Liitettäväksi esitetty alue (kartta ohessa) ei ole miltään osin yhteydessä Kirkkonummen yhdyskuntaraken-
teeseen, vaan on osa Espooseen kuuluvaa kyläaluetta.
Kylän tie- ja liikenneyhteydet on suunnattu Espoo-Helsinki suuntaan. Kirkkonummelle mukaan lukien 
Veikkolan taajama, ei vastaavia yhteyksiä ole.Edellä mainituista seikoista johtuen myös palvelut hankitaan 
pääkaupungin suunnalta, ei Kirkkonummelta.

Siikajärven kylästä liikennöivät bussilinjat Espoon keskukseen ja Leppävaaraan, mistä on edelleen juna- ja 
bussiyhteydet Helsingin ja Kirkkonummen suuntaan. Näin työssäkäyntialuekin muotoutuu Espoo/Helsinki 
akselille. Kirkkonummen suuntaan asiointi on mahdollista vain omalla autolla tai taksilla.
Siikajärven kylästä Espoon keskustaan on noin 15 km, Helsingin keskustaan n.35 km ja Kirkkonummen 
keskustaan lyhintä mahdollista tietä n.36 km.

Kirkkonummen kaavoitussuunnitelmat eivät tuo edes pitkällä aikavälillä muutoksia eikä mahdollisuuksia 
Siikajärven kaavoitukseen ja elinkeinonharjoittamiseen. Sen sijaan Espoon Pohjois-ja Keskiosien yleis-
kaavan valmistelutyö vahvistaa myös Siikajärven kylän toimintoja. Myös maakuntakaavaan vahvistetun 
junaradan merkitys tulee muuttamaan myös Siikajärven kyläalueen kaavoituksen tarpeita
ja elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksia.

HSY:n Vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 mukaisesti rakennetaan Siikajärvenkylään
vesi- ja viemäriverkkoa. Tämän piiriin Kotimäen alueella kuuluu tällä hetkellä 432 asukasta.(HSY:n Ve-
sihuollon investointiohjelma 18.11.2016 § 11,12) Vesihuollon kattavuuden ehtona voidaan pitää myös 
Siikajärven Kirkkonummenpuoleisen alueen liittymistä vesihuollon piiriin. Mikäli alue kuuluisi Espooseen, 
laajeneminen mahdollistuisi. Näillä toimilla olisi mahdollista suojella vielä jokseenkin puhdasta Siikajärveä.

Kylän kuuluminen kahteen kuntaan on jo käytännössä aiheuttanut vakavia ongelmia palo- ja pelastusteh-
tävissä, muunmuassa kiireellisissä sairaankuljetuksissa. Kirkkonummen puoleisen kylän postinumerokin on 
02860 Espoo.
 
Alueen liittäminen Espooseen parantaisi palvelujen saatavuutta, turvallisuutta ja eheyttäisi kyläalueen.

Lisäksi kuntarajan muutos auttaisi elinkeinonharjoittajia kehittämään toimintojaan tehokkaammin sekä 
tarjoamaan kylän asukkaile työskentelymahdollisuuksia alueen yrityksissä.

Siikajärven kyläyhteisön edustajina 

29.3.2017

      

      

Rauno Lahti   Sirpa Merimaa   Juha Björnman
rauno.lahti@live.com	 	 sirpa.merimaa@gmail.com	 juha.bjornman@hotellinuuksio.fi
050 596 2088   040 840 0205   
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Kartta osaliitosalueesta

Liitosalue on Kirkkonummen puolelta lähes koko-
naan kansallispuiston ympäröimä. 
 
Alue on luonnollinen osa Espoon puolella olemassa 
olevaa kyläaluetta ja koetaan siihen kuuluvaksi.  
 
Yhteyksien luominen Kirkkonummen suuntaan on 
käytännössä mahdotonta. 
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Seikkoja, jotka merkittävästi muuttuisivat alueliitoksella

Koulunkäynti
Veikkolan suuntaa ei ole suoraa liikenneyhteyttä 
koululaisille, eikä bussiaikatauluja ole sovitettu 
siten, että Siikajärventien ja 110 tien risteyksessä 
olisi mahdollista vaihtaa bussia. Lisäksi lasten 
tulisi kävellä noin 2 km. matka erittäin kapeaa ja 
mutkaista Naruportintietä Siikajärventien pysä-
kille.

Poliisin antaman lausunnonkin perusteella kou-
lumatka on liian vaarallinen lapsille.

Veikkolan koulutilanne on myös ongelmallinen, 
koulussa on jo nyt vakava tilanpuute.

Terveydenhoito
Veikkolan terveyskeskusongelmat ovat hyvin 
kaikkien tiedossa ja liikenteellinen haitta on 
sama kuin koululaisillakin. Sairaana on hyvin 
haasteellista taittaa matkaa kävellen ja kahdella 
bussilla.

Veikkolan terveyskeskuksessa on lisäksi ollut 
myös lääkäripula ja lomien aikana terveyskeskus 
on ollut kokonaan suljettu.Espoon keskustaan 
ja Leppävaaraan sen sijaan kylältä pääsee varsin 
sujuvasti. Espoon keskustan terveyskeskus Sa-
mariaan pääsee kiireellisissä tapauksissa samana 
päivänä ja ajanvarauksellakin 1-2 viikon odotus-
ajalla.

Liikenne
Kuten edellä jo käsiteltiin Kirkkonummen kes-
kustaan matkustaminen yleisillä kulkuneuvoilla 
kestää jopa kauemmin, kuin esimerkiksi Itä-Hel-
sinkiin. 

Siikajärventien ja Naruportin risteyksestä Kirk-
konummen	rajalle	on	noin	1km.	Bussitariffi	
muuttuu kuntarajalla, joten kuntarajan ylittyessä 
myös matkan hinta kuntarajalta bussin päätepy-
säkille nousee. 

Kuntarajalta Hotelli Nuuksion kääntöpaikalle on 

matkaa reilu kilometri.Kuukausilipussa ero on 
jo huomattava. Molemmat kunnat ovat lisäksi 
halunneet nimetä tämän tiepätkän eri nimillä. 
Espoon puolella tie on Naruportti ja Kirkkonum-
men puolella Naruportintie. Navigaattorit eivät 
myöskään tunnista tätä muutosta.

Palo- ja pelastustoimelle tästä on jo koitunut 
haittaa, varsinkin, kun Kirkkonummen puolen 
postinumero viittaa Espooseen 02860 Espoo.

Kaavoitus
Espoon keski- ja pohjoisosien uusi kaavavalmis-
telu on jo lähes loppusuoralla ja vahvistettaneen 
vuoden 2018 aikana. Kaavan hengen mukaisesti 
on tavoitteena tiivistää haja-asutusalueella ole-
via kyläyhteisöjä. 

Siikajärven kylän eheyttäminen yhden kunnan 
kyläalueeksi olisi mahdollista ja valttämätöntä 
tämän kaavan puitteissa. Tästä syystä katsomme 
kuntarajan siirtämisen erittäin kiireelliseksi.

Kunnallistekniikka
Espoon puolella kylää rakennetaan HSY:n toi-
mesta kunnallistekniikkaa Kotimäen ja Bro-
backan alueelle. Vesi ja viemäriverkosto tulee 
kattamaan jo puolet kylän alueesta, mutta jättää 
tärkeimmät veden ja viemäröinin tarpeessa ole-
vat ulkopuolelle. 

Siikajärven rannalla Kirkkonummen puolella 
sijaitsee Hotelli Nuuksio ja vastakkaisella rannal-
la entinen Keskon koulutuskeskus, joka toimii 
nykyään Vastaanottokeskuksena. Nämä kaksi 
laitosta tuottavat yhdessä enemmän jätevettä, 
kuin nyt kunnallistekniikan piiriin tulevat vähän 
yli 400 asukasta. 

Kirkkonummen kunta ei ole kiinnostunut tuo-
maan kunnallistekniikkaa asukkailleen eikä 
hotellille. Luonnollisesti Espoon kiinnostus liittyy 
vain omiin asukkaisiin. 



Me Siikajärvenkylän asukkaat kuntarajoista 
riippumatta haluaisimme säilyttää kylän helmen, 
kauniin Siikajärven puhtaana virkistyskäyttöön 
ja esitämme kunnallistekniikan laajentamista 
kattamaan mahdollisimman suurta osaa kylä-
alueesta.

Nuuksion kansallispuisto
Siikajärvenkylä sijaitsee Nuuksion kansallis-
puiston rajalla ja kansallispuistoon kulkua tulisi 
kehittää samalla, kun uutta Pohjois- ja Keski-Es-
poon  kaavoitusta valmistellaan. 

Mikäli alue olisi kokonaan Espoon aluetta,olisi 
huomattavasti helpompaa ja taloudellisesti kan-
nattavaa luoda ”Portti” kansallispuistoon sekä 
kehittää tähän liittyviä palveluja ja työpaikkoja. 
Samoin Hotelli Nuuksio voisi kehittyä merkittä-
väksi työllistäjäksi.



Hotelli Nuuksion perustelut osaliitosesitykseen ja liiketoiminnan
keskeiset tavoitteet

Hotelli Nuuksio sijaitsee Siikajärven kylässä, rajoittuen Siikajärveen ja Nuuksion 
kansallispuistoon. Hotellin sijainti on ainutlaatuinen. Lentokentälle ja Helsingin keskustaan 
on noin puolentunnin matka ja hotellin pihapiiristä lähtevät Nuuksion kansallispuistoon 
johtavat reitit.
Nämä asetelmat luovat pohjan kehittyvälle liiketoiminnalle. Olemmekin käynnistäneet 
yhdessä Visit Finland organisaation kanssa yhteistyön. Turistien majoittuessa Hotelli 
Nuuksioon, he voivat retkeillä kansallispuistossa, viettää aikaa luonnon keskellä ja samalla 
pääkaupungin nähtävyydet ja palvelut ovat kohtuullisen matkan päässä. Olemme yksi 
keskeisistä toimijoista Stop Over Finland toiminnassa.

Hotelli Nuuksion kiinteistöt ja maa-alue vaativat kehittämistä sekä vastaamista ajan 
haasteisiin. Hotellin sijainnista johtuen henkilöstölle tulisi olla riittävästi asuntoja, samoin 
majoituskapasiteettiä on voitava nostaa nykyisestä 140:stä. Esimerkiksi Finnair Airbus 
lentokoneen matkustajamäärä Aasian lennoilla on maksimissaan 297 matkustajaa. 
Matkanjärjestäjät ovat kokeneet neuvotteluissa edellämainitun seikan ongelmalliseksi.

Haluamme kehittää sekä kiinteistöämme että toimintojamme, voidaksemme vastaanottaa 
lukuisat turistiryhmät ja kokousvieraat. Alueellemme tarvitaan pikaisesti lisäkaavoitusta. 
Olemme käyneet asian vaatimia keskusteluja Kirkkonummenkunnan kanssa, mistä myös 
sähköpostiviesti liitteenä.
Kuten viestistä käy ilmi, Kirkkonummenkunta ei ole halukas tukemaan Hotelli Nuuksion 
kasvun edellytyksiä, eikä ole osoittanut ymmärrystä liiketoiminnan kehittämiseen. Onhan 
nykyinen maan hallituskin asettanut yrityksille tavoitteet kehittyä, investoida ja luoda uusia 
työpaikkoja. Tähän toiveeseen Hotelli Nuuksion olisi helppo vastata kunnan 
myötämielisellä vastaantulolla. 

Liiketoimintamme kehittäminen ei voi odottaa vuoteen 2020, jotta Kirkkonummenkunta 
aloittaisi alueemme kaavan pohtimisen, varsinkin, kun pohdintaan on jo nyt kulunut pari 
vuosikymmentä tuloksetta.
Espoonkaupunki on jo osoittanut olevansa yrittäjämyönteinen käytännössä ja kaupungissa 
on vahva yrittäjää tukeva tahtotila. Kokemuksemme mukaan Kirkkonummi on sitä lähinnä 
teoriatasolla.

Hotelli Nuuksion omistajana esitänkin alueemme liittämistä Espoon kaupunkiin.

Kirkkonummenkunnan Siikajärvellä
20.03.2017

Juha Björnman
juha.bjornman@gmail.com
040545548 

Liite 3



Liite 4

Lähettäjä:	Luomajärvi	Tero	<tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi>
Päiväys: 31. tammikuuta 2017 klo 13.24.13 UTC+2
Vastaanottaja:	”juha.bjornman@gmail.com”	<juha.bjornman@gmail.com>
Aihe: Hotelli Nuuksion kehittäminen

Tervehdys!
 
Pahoittelen että vastaukseni on viipynyt, mutta vasta äskettäin alla olevan kokouksen muistion on kiertä-
nyt kaikilla osallistuneilla.
 
Kunnan, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton kokouksessa joulukuussa kirjattiin muistioon 
seuraavaa Siikajärven hankkeenne osalta (Puolamäki ja Kuusisto ovat ELY-keskuksen edustajia):
 
Siikajärven asemakaavahanke
Pettersson esitteli hanketta, jossa maanomistaja tahtoo rahoittaa hotellin laajennuksen toteuttamalla ym-
päriasumista alueelle. Kirkkonummen yleiskaava 2020 ei mahdollista ympärivuotisen asumisen sijoittamis-
ta alueelle. Kaavoitusaloitetta ei ole kuitenkaan vielä toimitettu kuntaan. Todettiin liikenteen järjestämisen 
olevan erityisen haasteellista. Puolamäki uskoi, että Espoolla on intressiä asiassa, koska liikenne alueelle 
kulkee Espoon kautta. Kuusisto edellytti, että Espoo tulee voimakkaasti osallistuttaa kaavahankkeeseen, 
mikäli sellainen pannaan vireille.
 
Kuusisto korosti, että turvalliset liikenneyhteydet ovat tärkeitä kaikille liikkujaryhmille. Vauhkonen kertoi 
seudun tilanteesta, sillä muuallekin on tulossa samankaltaisia hankkeita, jossa tahdotaan tarjota luonnon-
läheisiä palveluja aasialaisille ns. stopover matkustajille.
 
Koska Kirkkonummen yleiskaava 2020 ei mahdollista ympärisvuotista asumista, tulisi alueelle laatia ensisi-
jaisesti osayleiskaava, jossa uusi maankäyttö tulisi esittää. Kunnan kaavoitusohjelmassa (http://kirkkonum-
mi01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20162675-3)	Veikkolan	alueen	
osayleiskaava on alemmassa odotuskorissa. Tällä hetkellä osayleiskaavoja on vireillä peräti viisi. Kunnan 
tavoitteena on että osayleiskaavoja on vireillä korkeintaan kaksi. Näin ollen lähivuosina Veikkolaan ei ole 
tulossa osayleiskaavaa. Liikenteen järjestäminen ja liikenneturvallisuus koettiin myös sellaisiksi kynnysky-
symyksiksi, jotka tulee olla ratkaistuna hotellin maankäytön osana.
 
Asemakaava-aloitteen voitte toki toimittaa kuntaan, mutta Siikajärven alueen maankäyttö on tarkistetta-
va ensin osayleiskaavan muutoksen kautta. Pahoittelen, ettei tavoitteitanne voida edistää kaavoituksen 
kautta tässä vaiheessa.
 
 
 
Ystävällisin terveisin / Med vänlig hälsning
 
 
Tero Luomajärvi
kunnanarkkitehti
kommunarkitekt
 
Kirkkonummen kunta / Kyrkslätts kommun
Yhdyskuntatekniikka / Samhällsteknik
 
Puhelin / telefon 040-8465 657
 
Postiosoite:        PL 20, 02401 Kirkkonummi /
Postadress:        PB 20, 02401 Kyrkslätt
Käyntiosoite:      Ervastintie 2, Kirkkonummi/
Besöksadress:  Ervastvägen 2, Kyrkslätt
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