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Esitys kuntaministeri Virkkuselle ja Kirkkonummen kunnan kuntatyöryhmälle

Kuntaministeri Virkkunen sanoi, että “Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista
työssäkäyntialueista ja sen on pystyttävä itse huolehtimaan peruspalveluista”.
Kuntauudistuksen tässä vaiheessa pohjoiskirkkonummelaiset vaativat, että Veikkolan asema otetaan
erikseen käsittelyyn. Veikkola on selkeästi erillinen osa Kirkkonummea.
Veikkolalla ja sen lähiympäristöllä on ollut koko ajan liitoskunnan asema Kirkkonummen kunnassa.
Tällä hetkellä kuntauudistusehdotus ei ole ota huomioon Veikkolan luontaisia työssäkäyntija asioimissuuntia, jotka suuntautuvat suurimmalta osalta pääkaupunkiseudulle tai länteen. Veikkola on
lähellä pääkaupunkiseutua, se on kasvava alue, vaikka se kuuluisi mihin kuntaan.
Olemme kuulleet Suur-Porkkalan kunnasta. Meitä kiinnostaa sille rinnakkaisena
tulevaisuuden vaihtoehtona nauhamainen Nuuksion kunta, jossa olisi osia ympäröivistä lähikunnista.
Tulevan Espoo-Salo -oikoradan myötä alue kasvaa vieläkin voimakkaammin. Suunnitelmissa on 30
000 asukasta.
Nuuksion kuntaan kuuluvia alueita olisivat esimerkiksi Espoosta Hista, Vihdistä Huhmari ja Tervalampi,
Lohjalta Nummenkylä, Siuntiosta Lieviö. Liitteenä karttaluonnos uudesta Nuuksion kunnasta.
Siikarannassa asuvien palvelut pitää järjestää kuntoon, sillä julkisilla kulkuneuvoilla ei pääse Veikkolaan.
Ensimmäinen vaihtoehto on tie Nuuksionportista Siikarantaan. Toinen vaihtoehto on Siikarannan
liittäminen Espooseen.
Kuntatyöryhmä ei ole uudistamassa pelkästään kuntarajoja vaan myös palvelurakenteita. Vaadimme,
että kaikissa ratkaisuissa veikkolalaisten palvelut taataan. Siuntion ja Inkoon liittäminen Kirkkonummeen
heikentänee Veikkolan asemaa, kun tulossa on kaksi alukeskusta lisää.
Yhteistyö kunnan sisällä on takkuillut jo vuosikausia, Veikkola joutuu aina tappelemaan
peruspalveluista. Kirkkonummen päätöksenteko ja strategiat eivät tue Veikkolan kehitystä, vaan kunta on
keskittynyt kehittämään kuntakeskusta, rantarataa ja Länsiväylää.
Veikkola on Pohjois-Kirkkonummen aluekeskus. Se rakentuu tulevaisuudessa moottoritien ja uuden
Espoo-Salo -radan varaan. Naapurikuntien palvelut ovat saavutettavissa 15 minuutissa Turun
moottoritietä. Kirkkonummen keskustan palvelut eivät kiinnosta pohjoiskirkkonummelaisia, sillä ne ovat
yli puolen tunnin automatkan päässä ja julkisia yhteyksiä ei juuri ole. Liikennettä Veikkolasta
Kirkkonummen keskustaan ei edes kannata kehittää, koska se ei tue asukkaiden luontaisia
asioimissuuntia.
Pohjois-Kirkkonummen väkimäärä on yhtä suuri kuin nykyisissä peruskunnissa. Suomessa on tällä
hetkellä 120 yli 8900 asukkaan kuntaa eli pienempiä kuntia on 216 (336 kunnasta).
Nuuksion kunnan puolesta
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