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Asemakaava

Turunväylän alueella on voimassa v. 1967 vahvistettu Veikkolan asemakaava, jossa alue on

tiivistä pientalo-aluetta. Lisäksi kaava-alueen eteläosassa
urheilupuiston asemakaavaa yhtenäistetään ja ajanmukaistetaan. Urheilupuiston alueelle ei ole tarkoitus kaavoittaa uusia toimintoja.

30.10.2014) ei ole esitetty suunnittelualuetta koskevia
merkintöjä. Veikkolan taajaman pohjoispuolelle on osoitettu ratayhteys. Merkinnällä varaudutaan Espoo-Salo
-oikoradan (ESA-rata) mahdolliseen toteuttamiseen.
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Suunnittelualueella on voimassa Kirkkonummen yleiskaava 2020, joka on saanut lainvoiman 13.9.2000. Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi
alueeksi (AP), lähivirkistysalueeksi (VL) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU).
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ja
sen
eritasoliittymää
lukuun
ottamatta.
lukuun
Aluottamatta.
Aluuunnittelualueen
Suunnittelualueen
pinta-ala onpinta-ala
noin 37 on
ha.noin
Turunväylän
37 ha. Turunväylän
pähkinäpensaslehtoa.
voimaan
17.9.2008.
een itäosassa
eenonitäosassa
entisen Tielaitoksen
on entisen Tielaitoksen
varikkoalue,varikkoalue,
jolla on
jolla on
aantiealue
maantiealue
on valtion
omistuksessa,
on valtion omistuksessa,
muu alue, jolle
muuuualue, jolle uukaksi varastorakennusta
kaksi varastorakennusta
yhteensä noin
yhteensä
400 k-m2.
noinVarikko400 k-m2. Varikkomaankäyttö
si maankäyttö
kohdistuu on
kohdistuu
Kirkkonummen
on Kirkkonummen
kunnan omiskunnan omisalueella toimii
alueella
nykyään
toimii
hevoslannan
nykyään hevoslannan
kompostointiyritys.
kompostointiyritys.
ksessa. Alueella
tuksessa.
ei ole
Alueella
asukkaita.
ei ole asukkaita.
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2015
2013
talvi

2014
kevät

VALMISTELU–
VALMISTELU–
ELI LUONNOSVAIHE
ELI LUONNOSVAIHE

2015
2014
syksy

kevät

2014

syksy

2016
2014

talvi
syksy

2015

EHDOTUSVAIHE
EHDOTUSVAIHE

Alueen eteläosassa on urheilupuistoa, jossa on muun
muassa pururata, hiihtolatuja ja frisbeegolfrata.

Kunnallistekniikka, rakennukset ja kulttuurihistoria
Alue ei ole kunnallisen vesi- tai viemäriverkoston piirissä.
Alueella ei ole todettu olevan erityisiä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita tai muinaismuistoja.

2016
2015

HYVÄKSYMISVAIHE
HYVÄKSYMISVAIHE

TEN SUUNNITTELU
MITEN SUUNNITTELU
ETENEE?ETENEE?

kaavoittaja/kaavan
kaavoittaja/kaavan
laatija laatii laatija
kaavaluonnoksen
laatii kaavaluonnoksen
kaavoittaja/kaavan
kaavoittaja/kaavan
laatija laatii laatija
osallistumislaatii osallistumisja
ja
(= kartta ja
ja selostus)
vaikutusten
ja vaikutusten
arvioinnin arvioinnin
arviointisuunnitelman
arviointisuunnitelman
eli OAS:n, sekä
eli OAS:n,
alustavat
sekä alustavat(= kartta ja selostus)
asiantuntijat
asiantuntijat
selvittävät mm.
selvittävät
moottoritieliittymän
mm. moottoritieliittymän
maankäyttöluonnokset
maankäyttöluonnokset
suunnittelutarpeen
suunnittelutarpeen
ja laativat esityksen
ja laativatmahdollisen
esityksen mahdollisen
asiantuntijat
asiantuntijat
laativat luontoselvityksen
laativat luontoselvityksen
ja kaupallisen
ja kaupallisen
tiesuunnitelmamuutoksen
tiesuunnitelmamuutoksen
lisämäärärahaksi
lisämäärärahaksi
selvityksen selvityksen
sekä muut mahdolliset
sekä muut mahdolliset
selvitykset selvitykset

TEN SUUNNITTELUUN
MITEN SUUNNITTELUUN
VOI VAIKUTTAA?
VOI VAIKUTTAA?

kaavoittaja/kaavan
kaavoittaja/kaavan
laatija laatii laatija
kaavaehdotuksen
laatii kaavaehdotuksen
kaavoittaja/konsultti
kaavoittaja/konsultti
laatii mahd. laatii
tarkistetun
mahd. tarkistetun
(= kartta ja selostus)
(= kartta ja
sekä
selostus)
vastineet
sekä
kaavavastineet kaavakaavaehdotuksen
kaavaehdotuksen
(= kartta ja selostus)
(= kartta ja
sekä
selostus) sekä
luonnoksesta
luonnoksesta
annettuihin mielipiteisiin
annettuihin mielipiteisiin
ja lausuntoihin
ja lausuntoihin
vastineet kaavaehdotuksesta
vastineet kaavaehdotuksesta
annettuihin annettuihin
mahdollinen
mahdollinen
tiesuunnitelmamuutos
tiesuunnitelmamuutos
vireille yhteisvireille yhteis- muistutuksiin
muistutuksiin
ja lausuntoihin
ja lausuntoihin
työssä vastuuviranomaistahojen
työssä vastuuviranomaistahojen
kanssa
kanssa
mahdollinen
mahdollinen
tiesuunnitelmamuutos
tiesuunnitelmamuutos
käsitellään käsitellään
Liikennevirastossa
Liikennevirastossa
asemakaavan
asemakaavan
tultua lainvoitultua lainvoimaiseksi maiseksi

kaavaluonnos
kaavaluonnos
pidetään julkisesti
pidetään
nähtävillä
julkisestikunnannähtävillä kunnan- kaavaehdotus
kaavaehdotus
pidetään julkisesti
pidetään
nähtävillä
julkisestikunnannähtävillä kunnanOAS:sta
ja asemakaavan
OAS:sta ja asemakaavan
vireille tulosta
vireille tulosta
kaavan hyväksymispäätöksestä
kaavan hyväksymispäätöksestä
voi tehdä voi tehdä
talossa ja kunnan
talossakirjastoissa
ja kunnan kirjastoissa
vähintään 30
vähintään
päivän 30 päivän
talossa
ja
kunnan
talossa
kirjastoissa
ja
kunnan
kirjastoissa
vähintään
30
vähintään
päivän
ajan,
30 päivän valituksen
ajan,
kuulutetaankuulutetaan
Kirkkonummen
Kirkkonummen
Sanomissa Sanomissa
ja Västra ja Västra
Helsingin
valituksen
hallinto-oikeuteen
Helsingin
hallinto-oikeuteen
ajan, jolloin ajan,
siitä voi
jolloin
antaa
siitä
mielipiteitä
voi antaa joko
mielipiteitä
suullisesti
joko suullisesti
jolloin siitä voi
jolloin
jättää
siitä
kirjallisia
voi jättää
muistutuksia
kirjallisia muistutuksia
kunnankunnanNylandissa sekä
Nylandissa
ilmoitetaan
sekä suunnittelualueen
ilmoitetaan suunnittelualueen
tai kirjallisesti
taikaavoittajalle
kirjallisesti kaavoittajalle
tai kirjallisesti
taiyhdyskuntakirjallisesti yhdyskuntahallituksellehallitukselle
maanomistajille
maanomistajille
kirjeitse kirjeitse
tekniikan lautakunnalle
tekniikan lautakunnalle

kaavaehdotuksesta
kaavaehdotuksesta
pyydetään lausunnot
pyydetään ao.
lausunnot
viran- ao. viranOAS on 
nähtävissä
OAS on kunnan
nähtävissä
internet-sivuilla
kunnan internet-sivuilla
ja
ja
kaavaluonnoksesta
kaavaluonnoksesta
pyydetään lausunnot
pyydetään ao.
lausunnot
viran- ao. viranomaisilta,
yhdistyksiltä
omaisilta,
yhdistyksiltä
ja
muilta
yhteisöiltä
ja
muilta
yhteisöiltä
kunnanvirastossa
kunnanvirastossa
omaisilta, yhdistyksiltä
omaisilta, yhdistyksiltä
ja muilta yhteisöiltä
ja muilta yhteisöiltä
asukastilaisuus
tai
kaavaehdotuksesta
kaavaehdotuksesta
järjestetäänjärjestetään
kaavoittajan
kaavoittajan
vastaan- vastaanasukastilaisuus
tai
kaavaluonnoksesta
kaavaluonnoksesta
järjestetäänjärjestetään
kaavoittajan
kaavoittajan
vastaan- vastaankaavoittajan
vastaanotto
otto
otto
kaavoittajan vastaanotto
otto
otto
asukastilaisuudesta
/ kaavoittajan
nähtävillä

olosta
nähtävillä
ja kaavoittajan
olosta ja kaavoittajan
vastaanotosta
vastaanotosta
asukastilaisuudesta
/ kaavoittajan
nähtävillä

olosta
nähtävillä
ja kaavoittajan
olosta ja kaavoittajan
vastaanotosta
vastaanotosta
vastaanotosta
tiedotetaan
ja kirjeellä
tiedotetaan tiedotetaan
kuulutuksella
kuulutuksella
ja kirjeillä kuulutuksella
ja kirjeillä
vastaanotosta
ilmoitetaan kuulutuksella
ilmoitetaan kuulutuksella
ilmoitetaan
kuulutuksella

UKA SUUNNITTELUSTA
KUKA SUUNNITTELUSTA
PÄÄTTÄÄ?
PÄÄTTÄÄ?


yhdyskuntatekniikan

yhdyskuntatekniikan
lautakunta lautakunta
hyväksyy hyväksyy
osallistumis-osallistumisja arviointisuunnitelman
ja arviointisuunnitelman

ETÄ SUUNNITTELU
KETÄ SUUNNITTELU
KOSKEE?
KOSKEE?
KETÄ SUUNNITTELU KOSKEE?


yhdyskuntatekniikan

yhdyskuntatekniikan
lautakunta lautakunta
hyväksyy kaavahyväksyy kaavaluonnoksen luonnoksen
ja asettaa sen
ja asettaa
julkisestisen
nähtäville
julkisesti nähtäville

yhdyskuntatekniikan

yhdyskuntatekniikan
lautakunta lautakunta
ottaa kantaaottaa kantaa
mahdollisenmahdollisen
tiesuunnitelmamuutoksen
tiesuunnitelmamuutoksen
lisämäärä- lisämäärärahaan
rahaan

avoitukseen
Kaavoitukseen
voivat osallistua
voivat osallistua
suunnittelualueen
suunnittelualueen
Yritykset: Yritykset:
Kaavoitukseen
voivat
suunnittelualueen
maanMaanomistajat
ja asukkaat:
anomistajat
maanomistajat
ja ne, joiden
ja asumiseen,
ne, osallistua
joiden asumiseen,
työntekoon
työntekoon
tai
 tai
lähialueiden
 lähialueiden
yritykset
yritykset
omistajat
ja saattaa
ne, kaava
joiden
asumiseen,
työntekoon vaikuttaa,
tai muihin
- suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat ja
ihin oloihin
muihin
kaava
oloihin
huomattavasti
saattaa huomattavasti
vaikuttaa,
 Fingrid Oyj
 Fingrid Oyj
oloihin
saattaa joiden
huomattavasti
vaikuttaa,
sekä
ne
asukkaat
kä ne viranomaisen
sekä nekaava
viranomaisen
ja yhteisöt,
ja yhteisöt,
toimialaa
joiden
suuntoimialaa
suun Fortum Distribution
 Fortum Distribution
Oy
Oy
viranomaisen
ja yhteisöt,
joiden
toimialaa
suunnittelussa
elussa käsitellään.
nittelussa käsitellään.
Näitä
eri tahoja
Näitä
kutsutaan
eri tahoja
osallikutsutaan
osalli Fortum Power
 Fortum
and Heat
Power
Oyand Heat Oy
Yritykset:
käsitellään.
Näitä eri tahoja kutsutaan osallisiksi.
si.
siksi.
 Elisa Oyj Elisa Oyj
- lähialueiden yritykset
Veikkolanpuro II asemakaavan osallista ovat mm. seuraa TeliaSonera
TeliaSonera
Finland
- 
Fingrid
Oyj Oyj Finland Oyj
ikkolanportin
Veikkolanportin
asemakaavan
asemakaavan
osallisia ovat:
osallisia ovat:
vat tahot:
- Fortum Distribution Oy
- Fortum Power and Heat Oy
aanomistajat
Maanomistajat
ja asukkaat:
ja asukkaat:
- Elisa Oyj
suunnittelualueen
 suunnittelualueen
ja sen lähialueen
ja senmaanomistajat
lähialueen maanomistajat
ja
ja
- Telia Sonera Finland Oyj
asukkaat asukkaat
- DNA Oy

yhdyskuntatekniikan
yhdyskuntatekniikan
lautakunta lautakunta
käsittelee käsittelee
yhdyskuntatekniikan
yhdyskuntatekniikan
lautakunta lautakunta
käsittelee kaavakäsittelee kaavakaavan
sekä
kaavan
vastineet
sekä
saatuihin
vastineet
muistutuksiin
saatuihin
muistutuksiin
ja
ja
ehdotuksenehdotuksen
sekä vastineet
sekä
saatuihin
vastineet
mielipiteisiin
saatuihin mielipiteisiin
ja
ja
lausuntoihinlausuntoihin
ja esittää nejakunnanhallitukselle
esittää ne kunnanhallitukselle
lausuntoihinlausuntoihin
ja esittää nejakunnanhallitukselle
esittää ne kunnanhallitukselle
kunnanhallitus
käsittelee kaavan
käsittelee
ja vastineet
kaavan jajavastineet ja
kunnanhallitus
kunnanhallitus
hyväksyy kaavaehdotuksen
hyväksyy kaavaehdotuksen
ja
jakunnanhallitus
esittää
ne
kunnanvaltuustolle
esittää
ne
kunnanvaltuustolle
vastineet sekä
vastineet
asettaa
sekä
senasettaa
julkisestisen
nähtäville
julkisesti nähtäville
kunnanvaltuusto
kunnanvaltuusto
hyväksyy kaavan
hyväksyy
ja vastineet
kaavan ja vastineet

Yhdistykset
Yhdistykset
ja muut yhteisöt:
ja muut yhteisöt:
Yhdistykset
ja
 Veikkolan

kyläyhdistys
Veikkolan kyläyhdistys
ry muut yhteisöt:
ry

Viranomaiset:
Viranomaiset:
Viranomaiset:
 Kirkkonummen
 Kirkkonummen
kunta: rakennusvalvonta,
kunta: rakennusvalvonta,
ympäristön-ympäristön-

- Veikkolan
kyläyhdistys
ry vesiensuojeluyhdistys
 Kirkkonummen

Kirkkonummen
Veikkolan
vesiensuojeluyhdistys
Veikkolan
KIRVES -ryKirkkonummen
KIRVES ry Veikkolan vesiensuojeluyhdistys 
ry
 Kirkkonummen
KIRVES
Kirkkonummen
ympäristöyhdistys
ympäristöyhdistys
ry
ry

- Kirkkonummen
ympäristöyhdistys
ry
 Kyrkslätts

Natur
Kyrkslätts
och Miljö
Natur
rf och Miljö rf
- Kyrkslätts
Natur
Miljöry
rf
 Kirkkonummen

Kirkkonummen
yrittäjät
ry och
yrittäjät

- Veikkolanpuron asukasyhdistys ry

- Kyrkslätts hembygdsförening rf

- Veikkolan Veikot ry

- Kirkkonummen hiihtoseura ry

- Veikkola Disc Golf Club ry


- Kirkkonummen
kunta: rakennusvalvonta,
ympäristönsuojelu, elinkeinotoimi,
suojelu, elinkeinotoimi,
liikuntatoimi,
liikuntatoimi,
nimistötoimikunta
nimistötoimikunta
suojelu, elinkeinotoimi, liikuntatoimi, nimistötoimikunta
Espoon seudun
 Espoon
ympäristöterveys
seudun ympäristöterveys
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HSY Helsingin
 HSY
seudun
Helsingin
ympäristöpalvelut
seudun ympäristöpalvelut
-kunta-kuntaliitto
yhtymä - Uudenmaan
yhtymä
- Espoon seudun ympäristöterveys
HSL Helsingin
 HSL
seudun
Helsingin
liikenne
seudun
-kuntayhtymä
liikenne -kuntayhtymä
- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Liikennevirasto
 Liikennevirasto
- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Länsi-Uudenmaan
 Länsi-Uudenmaan
poliisilaitos poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Länsi-Uudenmaan
 Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitos
pelastuslaitos
- Eerikinkartanon johtokunta
Uudenmaan
 Uudenmaan
elinkeino-, liikenneelinkeino-,
ja ympäristökeskus
liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan
 Uudenmaan
liitto
liitto

