
Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Turunväylän varrella sijaitsevan Veikkolan kehittämiseen 
kytkeytyy myös ESA-ratahanke. Ennen ratahankkeen to-
teuttamista kunnan on edistettävä Veikkolan nykyisen eri-
tasoliittymän parantamishanketta Turunväylällä. Kunnan 
on edistettävä myös Turuntien seudullisen pääyhteyden 
(PÄÄVE) toteuttamista Veikkolasta Espoon suuntaan.  

Pitkällä aikavälillä on Veikkolaan ja pohjoisen Kirkkonum-
men alueelle on laadittava osayleiskaava, sillä Veikkolan 
kasvun ennustaminen on ollut haasteellista olemassa ole-
vien asemakaavojen kasvupotentiaalin johdosta. 
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueelle 
toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamista, mikä 
edistää kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on kunnallisteknisten verkostojen välittömässä lä-
heisyydessä. Eerikinkartanontien varteen on rakennettava 
kävelyn ja pyöräilyn väylä. Koulujen ja päiväkotien valmius 
ottaa uudet lapset on selvitettävä.

Veikkolan liikekeskustassa joukkoliikenteen palvelutaso 
mm. pääkaupunkiseudulle on hyvä. Sen bussipysäkit ovat 
kävelyetäisyydellä hankkeen eteläisimpiä alueita lukuun 
ottamatta. Eerikinkartanontiellä ja Lapinkyläntiellä liiken-
nöivien vuorobussivuorojen palvelutaso on heikko. 
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Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle ja asu-
miseen ja mahdollisesti yritystoiminnalle kaavoitettavat 
tontit tuottavat kunnalle joko myynti- tai vuokratuloja. 
Elinkeinopoliittiset vaikutukset ovat vähäisiä, tosin liike-
keskustan palvelut monipuolistuvat uusien asukkaiden an-
siosta. Alue tukeutuu liikekeskustan palveluihin.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Luonto- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet in-
ventoidaan. Suojeluarvoja sisältävien rakennusten ja kult-
tuuriympäristökokonaisuuksien asema kuten myös luon-
nonsuojelualueet turvataan laadittavassa kaavassa. Sama 
koskee tärkeitä näkymiä ja maiseman erityispiirteitä.
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POHJOINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
EERIKINKARTANO

§

havainnekuva/viistoilmakuva

Hankkeen sijaitsee Veikkolan liikekeskustan eteläpuo-
lella sijoittuen Eerikinkartanontien ja Lapinkyläntien 
väliselle alueelle, joka on ensisijaisesti kunnalle kuu-
luvan Eerikinkartanon perintötilan aluetta käsittäen 
kuitenkin myös useiden maanomistajien alueita. Laa-
jahkon kartanoalueen metsät ja peltojen reuna-alueet 
kaavoitetaan pientalovaltaiseen asumiseen Kirkko-
nummen yleiskaavan 2020 sekä Kurkistus tulevaisuu-
teen – Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 
2060 mukaisesti. 

Maisemallisesti merkittävät peltoaukeat ja näkymät 
sekä luonnonsuojelualueet säilytetään kuten myös 
merkittävät Eerikinkartano ja Navalan kartanot lähi-
alueineen. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät raken-
nukset suojellaan. Kesäteatterin toimintaedellytykset 
turvataan. Niin ikään nykyiset virkistysyhteydet ja luon-
toarvoiltaan merkittävät alueet säilytetään.

Uudelle asuntoalueelle on mahdollista toteuttaa mer-
kittävä määrä omakotirakentamista, mutta asunto-
tuotannossa mahdollistetaan myös muita ratkaisuja. 
Alueen pohjoisosassa, liikekeskustan suunnassa raken-
tamisen tehokkuuden on luontevaa olla muuta aluet-
ta korkeampi. Alue on kävelyetäisyydellä Veikkolan 
liikekeskustasta, johon lähipalvelut ovat keskittyneet. 
Toisin sanoen koulut, päiväkodit ja elintarvikekaupat 
sijaitsevat uuden asuinalueen välittömässä läheisyy-
dessä.

Tavoitteena on toteuttaa pitkälti ennestään rakenta-
mattomalle alueelle vaiheittain toteutettava varsin 
laaja pientaloalue, joka kytkeytyy luontevasti nykyisiin 
ja uusiin kulkuyhteyksiin. Virkistysvyöhykkeet toimi-
vat samalla olevan asutuksen suojana. Tavoitteena on 
muodostaa liikekeskustasta ja urheilupuistosta virkis-
tysvyöhyke kulkuyhteyksineen asuntoalueelle ja edel-
leen Haapajärven suuntaan sekä muille rakennetuille 
alueille. 
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