
Pohjoinen kirkkonummi

§

havainnekuva/viistoilmakuva

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hy-
väksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 22.1.2015 
(§ 4). Alue sijaitsee Veikkolan taajamassa Eerikinkarta-
nontien ja Kalljärven välisellä alueella. Valtaosa aluees-
ta kuuluu Veikkolan urheilupuistoon. Veikkolan keskus-
tan palvelut, kuten lähikaupat, päiväkodit ja koulut, 
ovat alueen välittömässä läheisyydessä. 

Tavoitteena on laatia uusi kaava täydentämään Veikko-
lanpuron asuntoaluetta Kalljärven rantamaisemassa. 
Rakentaminen on pientalovaltaista ja järven rantavyö-
hyke rauhoitetaan rakentamiselta. Rantaan sijoitetaan
rantasauna, uimapaikka ja venelaituri. Lisäksi urheilu-
puiston alueella varataan reitit lenkkipoluille ja hiihtola-
duille. Uudelta asuntoalueelta toteutetaan urheilupuis-
ton läpi kevytliikenneväylä Eerikinkartanontielle.

Alueen kaavaluonnos (22.10.2015, § 67) oli nähtävillä 
vuodenvaihteessa 2015 -2016. Sen asuinrakennusoi-
keus (n. 17 000 k-m2) mahdollisti yli 60 omakotitonttia
ja uudet kodit noin 375 asukkaalle. Kaavaehdotus on
kahdesti palautettu uudelleen valmisteltavaksi. Kun-
nanhallitus (23.11.2017, § 63) palautti ehdotuksen vaih-
toehtoisen liikennejärjestelyn selvittämiseksi. Liiken-
neselviksen valmistuttua laadittiin uusi ehdotus, joka
palautettiin kuntatekniikan lautakunnan (14.6.2018,
§ 79) päätöksellä uudelleen valmisteltavaksi. Molem-
missa palautetuissa ehdotuksessa asuinrakentamisen
määrä (n. 14 000 k-m2) mahdollisti noin 50 tonttia ja 
arvioitu asukasluku oli noin 300.
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Kaavaluonnos

Muut erityiset perustelut tai huomioon
otettavat asiat

Kunta suunnittelee Veikkolan koulun laajentamista ja
uuden päiväkodin rakentamista suunniteltavan uuden 
asuntoalueen läheisyyteen. Tämä mahdollistanee Veik-
kolanpuron laajenevan asuntoalueen toteuttamisen ver-
raten nopeasti.

hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvis-
taen Veikkolan kehittymistä. Alueelle toteutetaan asuin-
rakentamista ja se edistää kunnan MAL-sopimuksen 
toteutumista.

Hankkeen taloudellisuus

Alue ei ole kunnallisteknisten verkostojen piirissä, mut-
ta ne sijaitsevat alueen lähituntumassa. Paikoin maas-
to-olosuhteiden takia mm. katurakentaminen ja hule-
vesien käsittely edellyttävät laadukasta suunnittelua. 
Joukkoliikenteen palvelutaso on alueella hyvä. Turuntien 
bussipysäkit ovat kävelyetäisyydellä. Pitkällä aikavälillä 
bussipysäkit toteutetaan Eerikinkartanontielle kävelye-
täisyydelle alueesta, mutta joukkoliikenteen palvelutaso 
ei Eerikinkartanontiellä nouse lähellekään Turuntien ta-
soa.

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen eikä se ole elinkeinopoliittinen. Uu-
det asukkaat vaikuttavat kuitenkin myönteisesti palvelu-
jen monipuolistumiseen Veikkolan keskustassa.

Hankkeen virkistyksellinen ja
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty ja ne rajoittavat
jonkin verran alueen maankäyttöä. Tavoitteena on ran-
tavyöhykkeen luonnonmukaisen ilmeen säilyttäminen, 
vaikka Kalljärven rannalle toteutetaan alueen asukkai-
den käyttöön uima- ja venelaituripaikka. Kalljärven ve-
sistön tila ei saa heikentyä uuden asuntoalueen rakenta-
misen seurauksena.  Lisäksi asuntoalueelle rakennetaan 
mm. leikkikentät. Veikkolan urheilupuistoon kuuluvat 
reitit suunnitellaan maastoon sopiviksi. Toteutettavat
kevytliikenneyhteydet monipuolistavat Veikkolan taaja-
man reittiverkostoa.
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