
Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hankkeen toteuttaminen edellyttää Kirkkonummen poh-
joisen liikennekäytävän osayleiskaavan lainvoimaisuut-
ta. Hankkeen etenemisen takia olisi erittäin myönteistä, 
mikäli hankkeeseen saataisiin mukaan mahdollisimman 
moni Hauklammentien varren maanomistaja.
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Hankkeen strategisuus

Hanke toteuttaa kunnan strategioita, kun Kirkkonummen 
pohjoisen liikennekäytävän osayleiskaava, joka siis mah-
dollistaa pientalorakentamisen alueella, on tullut lain-
voimaiseksi. Tavoiteltu maankäyttö ei ole tällä hetkellä 
Kirkkonummen yleiskaavan 2020, Uudenmaan maakun-
takaavan eikä Helsingin seudun maakäyttösuunnitelman 
2050 periaatteiden mukainen. Vesialuetta (W) lukuun ot-
tamatta alue on kokonaisuudessaan osoitettu Kirkkonum-
men yleiskaavassa 2020 maa- ja metsätalousvaltaisiksi 
alueiksi (M) tai maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, jol-
la on ulkoilun ohjaustarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MU). 
Kunnassa ei ole laadittu asemakaavoja kyseisen kaltaisille 
taajamarakenteesta irrallaan oleville asumisen alueille.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen ulkopuolella. Katuyhteyden ja vesihuollon toteut-
taminen kunnallistekniikan laatuvaatimusten mukaisesti 
edellyttää merkittäviä kunnallisteknisiä investointeja, joi-
den toteuttamisesta maanomistajat vastaavat.

Pisimmillään lähimmälle bussipysäkille on etäisyyttä noin 
kilometri ja joukkoliikenteen palvelutaso on heikko. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen, eikä sillä ole elinkeinopoliittisia vai-
kutuksia.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen eteläisimmälle alueelle on laadittu luontoselvi-
tys, jota voidaan hyödyntää hankkeessa. Laajennettavalle 
alueelle on laadittava tarvittavat luontoselvitykset. 

Osalle suunnittelualuetta on perustettu Uudenmaan 
ELY-keskuksen päätöksellä 30.6.2015 Etelä-Suomen 
metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO:n 
mukainen suojelualue maanomistajan hakemuksesta. 
Suunnittelualue liittyy itäosastaan laajempaan luonto- ja 
virkistysaluekokonaisuuteen.
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POHJOINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
HAUKLAMPI

§

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke on mahdollista toteuttaa, kun Kirkkonummen 
pohjoisen liikennekäytävän osayleiskaavassa alueen 
maankäyttö osoitetaan pientalovaltaiseksi alueeksi, 
joka on asemakaavoitettava. Osa hankkeesta oli vireil-
lä vuosina 2016 - 2018 kunnes kunnanvaltuusto päätti 
lakkauttaa hankkeen (9.4.2018, § 24). Lähtökohtaisesti 
kaavoitettavan alueen tulisi olla lakkautettua hanketta 
huomattavasti laajempi. Koska kyseessä on uudelleen 
käynnistettävä hanke, edellyttää se uusia kaavoituksen 
käynnistämissopimuksia niiden tahojen kanssa, jotka 
haluavat olla mukana hankkeessa.

Hanke sijaitsee kunnan pohjoisosassa Veikkolan taaja-
man itäpuolella, välittömästi Espoon rajan tuntumassa 
käsittäen Turuntiestä (seututie 110) noin puoli kilomet-
riä etelään päin olevan alueen Hauklammen länsipuolel-
la. Alue on yksityisomistuksessa ja suurimmaksi osaksi 

rakentamaton: alueella on metsätie sekä muutamia 
vapaa-ajankäytössä olevia rakennuksia Hauklammen-
tien varressa. Enimmillään alueelle voidaan toteuttaa 
noin 50 uutta omakotitonttia. Lähimmät kunnalliset ja 
kaupalliset palvelut sijaitsevat Veikkolan keskustassa. 
Turuntiellä kulkee säännöllinen bussiliikenne.

Kirkkonummen pohjoisen liikennekäytävän osayleis-
kaavassa alueen maankäytöksi osoitetaan pientalora-
kentaminen. Tällä hetkellä alueella on voimassa Kirk-
konummen yleiskaava 2020, jossa alueen maankäyttö 
on osoitettu suureksi osaksi maa- ja metsätalousvaltai-
seksi alueeksi. Hauklampi on osoitettu vesialueeksi. 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote kantakartasta
Alustava rajaus Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Hauklampi – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta Hauklampi – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta103 104


