
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. 

5

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. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu pääosin kunnan omistamalle maalle ja 
asumiseen ja mahdollisesti yritystoiminnalle kaa¬voitet-
ta¬vat tontit tuottavat kunnalle joko myynti- tai vuokratu-
loja. Elinkeinopoliittiset vaikutukset ovat vähäisiä, tosin lii-
kekeskustan palvelut monipuolistuvat uusien asukkaiden 
ansiosta. Alue tukeutuu liikekeskustan palveluihin.

Hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutetta-
vuutensa ansiosta. 

3

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.

4

POHJOINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
EERIKINKARTANO

§ CC OO2

havainnekuva/viistoilmakuva

Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma on hyväksytty yhydskuntatekniikan lautakunnassa 
16.12.2021 (§ 169). Se sijaitsee Veikkolan liikekeskustan 
eteläpuolella sijoittuen Eerikinkartanontien ja Lapinky-
läntien väliselle alueelle, joka on ensisijaisesti kunnalle 
kuuluvan Eerikinkartanon perintötilan aluetta käsittäen 
kuitenkin myös useiden maanomistajien alueita. Alue 
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 Navalankartano lähi-
alueineen. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät raken-
nukset suojellaan. Kesäteatterin toimintaedellytykset 
ja alueen virkistysyhteydet turvataan, myös luontoar-
voiltaan 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 aluetta 
korkeampi. Alue on kävelyetäisyydellä Veikkolan liike-
keskustasta, johon lähipalvelut ovat keskittyneet. Kou-
lut, päiväkodit ja elintarvikekaupat sijaitsevat uuden 
asuinalueen välittömässä läheisyydessä.

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

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Eerikinkartano – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta Eerikinkartano – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta97 98



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. Kunta on 
edistänyt Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa Turuntien 
kävelyn ja pyöräilyn yhteyden suunnittelua.

5

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  eikä MAL 2019 -suunni-
telman mukainen. Vesialuetta (W) lukuun ottamatta alue 
on kokonaisuudessaan osoitettu Kirkkonummen yleiskaa-
vassa 2020 maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi (M) tai 
maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, jolla on ulkoilun 
ohjaustarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MU). Kunnassa ei 
ole perinteisesti 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 sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen, eikä sillä ole elinkeinopoliittisia vai-
kutuksia. Se on ilmastopoliittisesti perusteltu etenkin, jos 
rakentamistapa suosii puu- ja massiivipuurakentamista.

3

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.

4

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 tun-tumassa 
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 kunta99 100



Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Suunnitteluhanke on toteutettava yhteistoiminnassa 
Nuuksion kansallispuiston toiminnasta vastaavien taho-
jen kanssa.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on kunnan strategioiden mukainen. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hankkeen läheisyydessä ei ole kunnallisteknisiä verkos-
toja. Niinpä niiden toteuttaminen edellyttää merkittäviä 
investointeja. Merkittävin kustannus syntyy vesihuollon 
järjestämisestä alueelle. 

Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on heikko ja lähin 
bussipysäkki sijaitsee Espoon kaupungin puolella noin 
kahden kilometrin etäisyydellä hotellista. 
. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on elinkeinopoliittinen. Toteutuessaan hankkeella 
on myönteinen vaikutus Veikkolan vetovoimaisuudelle ja 
tunnettavuudelle. Hanke on ilmastopoliittisesti perustel-
tu, jos rakentaminen toteutetaan puu- ja massiivipuura-
kenteisina.

33

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueen luontoarvot on selvitetty. 

4

€

POHJOINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

POHJOINEN
SIIKAJÄRVI

CC OO2
§

havainnekuva/viistoilmakuva

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 
28.10.2021 (§ 143). Hanke sijaitsee Veikkolan taajaman 
pohjoispuolella rajautuen Siikajärveen ja osittain Nuuk-
sion kansallispuistoon. Ajoneuvoliikenteen yhteys Sii-
kajärven alueelle kulkee Espoon kaupungin kautta.

Hanke käsittää Hotelli Nuuksion ja sen lähialueen lo-
ma-asunnot. Tavoitteena on hotellin kehittäminen ja 
toiminnan laajentaminen hyödyntäen Nuuksion kan-
sallispuiston vetovoimaa ja lähiluonnon erityispiirteitä. 
Hotellitoiminnan laajentaminen perustuu hotellivie-
raille tarjottavien loma-asuntojen toteuttamiseen sekä 
olemassa olevan hotellin tilojen uudistamiseen. Hank-

keeseen kuuluvien loma-asuntojen maankäyttö toden-
netaan asemakaavassa.

Suunnittelussa on otettava huomioon lähialueen ym-
pärivuotiset asunnot ja verraten laaja loma-asuntoalue. 
Edellisen lisäksi ajoneuvoliikenteen kasvun vaikutukset 
alueelle johtavan Naruportintien kuntoon ja mahdolli-
siin liikenneturvallisuushaasteisiin on tiedostettava.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Pohjoinen Siikajärvi – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta Pohjoinen Siikajärvi – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta101 102



Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hankkeen yhteydessä, ennen kaavoituksen käynnistämis-
tä on laadittava selvitys Veikkolan kaupallisten palvelujen 
tarpeista tulevaisuusnäkökulmasta niin, että siinä otetaan 
huomioon alueen väestönkasvu ja ostovoima.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Mikäli 
hanke sisältää asumista, edistää se kunnan MAL-tavoittei-
den toteutumista, joskin hankkeen asuntorakentamisen 
määrä saattaa olla vähäinen. Alue sijaitsee noin kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta Veikkolan juna-asemasta, joka 
toteutuu mikäli ESA-rata rakennetaan. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mikä on eduksi hankkeen käynnistämi-
selle. Lisäksi sen läheisyydessä sijaitsevat sekä ajoneu-
vojen liityntäpysäköintialueet että bussipysäkit, joista on 
yhteydet mm. Helsingin suuntaan. Alueen joukkoliiken-
teen palvelutaso on hyvä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu yksityisen maanomistajan alueelle. Elin-
keinopoliittisesti hanke on merkittävä, sillä kortteliin suun-
nitellaan ensisijaisesti kaupallisia palveluja. Toteutuessaan 
hankkeella on myönteinen vaikutus Veikkolan vetovoimai-
suudelle.

Hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutetta-
vuutensa ansiosta. 

33

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueella ei ole laadittujen selvitysten mukaan 
luontoarvoja. 

4

€

POHJOINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

TURUNTIE, 
KORTTELI 126

§ CC OO2

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Veikkolan keskustan tuntumassa, Veik-
kolan teollisuusalueen korttelissa 126, joka on raken-
tamaton. Liikenteellisesti se sijaitsee hyvin saavutet-
tavalla paikalla sekä keskeisellä ja näkyvällä paikalla 
Turuntien ja Veikkolantien risteysalueen tuntumassa. 

Kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla sijaitsevaan 
kortteliin suunnitellaan sijoitettavaksi liikerakentamis-
ta, mikä edellyttää mm. liikennesuunnittelua. Mitä to-
dennäköisimmin kortteliin johdettava ajoneuvoliikenne 
edellyttää Turuntiellä uuden liittymän sekä korttelin 
läpi johdettavan uuden kadun rakentamista niin, että 
kortteliin ajo toteutuu Teollisuustietä myöten. Toimin-
nallisesti hanke sijaitsee hieman sivussa nykyisestä 

Veikkolan keskustasta, joten alueelle sijoitettavan lii-
ketoiminnan laatu on selvitettävä ennen kaavoituksen 
käynnistämistä. 

Korttelin länsiosa on ollut pitkään rakentamaton. 
Suunnittelukohteen sijaitessa Veikkolan pääsisääntu-
loväylän varrella on uudisrakennuksen arkkitehtuurin 
oltava korkeatasoista, koska se luo mielikuvaa Veikko-
lan keskustasta.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Turuntie, kortteli 126 – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta Turunti, kortteli 126 – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta103 104



Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Veikkolan asemanseudun ja siihen liittyvän uuden työpaik-
ka-alueen toteuttaminen ei alustavien selvitysten mukaan 
aiheuta Turunväylän uudistettavassa eritasoliittymäs-
sä toimivuusongelmia. Toimivuustarkastelu on laadittu 
ESA-radan yleissuunnittelun ja Pohjoisen Kirkkonummen 
liikennekäytävän osayleiskaavan laadinnan yhteydessä.  
Liittymän tiesuunnitelman muutos voidaan hyväksyä ase-
makaavan tultua lainvoimaiseksi. Kunnan tulee edistää 
liittymän parantamistoimenpiteiden toteuttamista.

Kunnan on toiminnallaan edistettävä Veikkolan lähijunalii-
kenteen seisakkeen toteuttaminen ESA-radan suunnitel-
massa.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alue si-
jaitsee suunnitellun ESA-radan varrelle ja likimain uuden 
junaseisakkeen läheisyydessä.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen tuntumassa, mutta niiden toteuttaminen tulee 
edellyttämään investointeja. Merkittävin kustannus syn-
tyy Turunväylän eritasoliittymän parantamistoimenpiteis-
tä ja sitä koskeva tiesuunnitelman muutos laaditaan osana 
ESA-radan ratasuunnitelmaa, mutta odottaa Pohjoisen 
Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavaan liitty-
vien ratkaisujen varmistumista. Veikkolanportin asema-
kaavan voidaan hyväksyä edellä mainitun osayleiskaavan 
tultua lainvoimaiseksi.  

Alue on hyvin saavutettavissa Turunväylän eritasoliitty-
män parannustoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. En-
nen alueen käyttöönottoa tulee eritasoliittymän uudiste-
tut liikennejärjestelyt olla valmiina. Liittymä suunnitellaan 
siten, että kaukoliikenteen linja-autopysäkit voidaan to-
teuttaa sille. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on Turunväylän maantiealuetta lukuun ottamatta 
kunnan omistamalla maalle. Se on merkittävä elinkeino-
poliittisesti, sillä uusien yritysten keskittyessä alueelle voi 
syntyä runsaasti uusia työpaikkoja. Toteutuessaan hank-
keella on myönteinen vaikutus Veikkolan vetovoimaisuu-
delle. Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hy-
vän saavutettavuutensa ansiosta. 

33

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueen luontoarvot on selvitetty.

4

€

POHJOINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
VEIKKOLANPORTTI

havainnekuva/viistoilmakuva

CC OO2

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hy-
väksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 19.9.2013 
(§ 69). Hankkeelle on laadittava kuitenkin uusi osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavahankkeen tavoi-
teasettelun on oltava hyväksyttävän Pohjoisen Kirkko-
nummen liikennekäytävän osayleiskaavan maankäytön 
mukainen. Turunväylän eritasoliittymäjärjestelyt on uu-
distettava ennen kuin asemakaava voidaan ottaa käyt-
töön. Alueelta varataan paikat huolto- ja paloasemalle. 

Hanke sijaitsee Veikkolan taajaman pohjoispuolella 
sisältäen Turunväylän eritasoliittymän sekä sen poh-
joispuoleisen alueen. ESA-radan (suunnitteilla oleva 
Espoo-Salo oikorata, joka tunnetaan myös Länsiratana 
sekä Helsingin ja Turun välisenä nopeana junaliikenteen 
yhteytenä) linjaus on suunniteltu kulkevan Veikkolan-
portin yritysalueen pohjoispuolitse ja radan toteuttami-
sen mahdolliset vai¬kutukset maankäyttöön on pyrittä-
vä ennakoimaan suunnittelussa.

Veikkolanportin asemakaavan asemakaavaluonnos oli 
nähtävillä loppuvuonna 2014 (ytl 23.10.2014, § 63). Siinä 
oli osoitettu yritystoiminnan käyttöön rakennusoikeutta 
noin 35 000 k-m2 sisältäen polttoaineenjakelu- ja palo-
aseman tilatarpeet. Vuonna 2016 kunta ja ELY-keskus 
käynnistivät Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnitelman 
muutoshankkeen, jota koskeva periaateratkaisu saatiin 
ELY-keskukselta alkuvuonna 2018. Sittemmin tiesuun-
nitelman muutos on päätetty liittää osaksi ESA-radan 
ratasuunnitelmaa. Pohjoisen Kirkkonummen liikenne-
käytävän osayleiskaavan valmisteluaineisto on ollut näh-
tävillä kesällä 2020.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Ennen asemakaavan laatimista kunta selvittää kortteliin 
sijoitettavia julkisia palveluja.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se edistää 
kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista, joskin hankkeen 
asuntorakentamisen määrä saattaa olla vähäinen. Alue 
sijaitsee runsaan kilometrin etäisyydellä suunnitellusta 
Veikkolan juna-asemasta, joka toteutuu mikäli ESA-rata 
rakennetaan. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mikä on eduksi hankkeen käynnistämi-
selle. Lisäksi sen läheisyydessä sijaitsevat sekä ajoneu-
vojen liityntäpysäköintialueet että bussipysäkit, joista 
yhteydet mm. Helsingin suuntaan. Alueen joukkoliiken-
teen palvelutaso on hyvä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on kunnan omistamalla maalla Veikkolan keskus-
tassa. Elinkeinopoliittisesti hanke on merkittävä, sillä kort-
teliin suunnitellaan sijoitettavan julkisia ja kaupallisia pal-
veluja. Toteutuessaan hankkeella on myönteinen vaikutus 
Veikkolan vetovoimaisuudelle.

Hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutetta-
vuutensa ansiosta. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueelle ei ole laadittujen selvitysten mukaan 
luontoarvoja.  

4

€

VEIKKOLA, 
KORTTELI 40 

POHJOINEN KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

CC OO2

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Veikkolan keskustassa korttelissa 40, 
joka on rakentamaton. Se sijaitsee keskeisellä ja näky-
vällä paikalla Veikkolan torin ja läheisen Koskenpuiston 
äärellä. Korttelin eteläpuolella toimii päiväkoti. Ennen 
asemakaavan käynnistämistä kunnassa tehdään pää-
tös rakennukseen mahdollisesti sijoittuvista julkisista 
palveluista.

Kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla sijaitsevaan 
kortteliin suunnitellaan sijoitettavaksi mm. kirjasto, 
mahdollisia terveyspalveluja sekä ikäihmisten asumis-
ta. Edellä kuvattujen toimintojen sijoittuminen Veik-
kolan keskustaan hyvän saavutettavuuden alueelle on 
toiminnallisesti perusteltu. Veikkolassa varautuminen 

ikäihmisten asumismahdollisuuksiin ei ole ollut riittävä 
tilanteessa, jossa määrän ennakoidaan kasvavan tun-
tuvasti lähivuosina. Vaihtoehtoisesti uuteen rakennuk-
seen voidaan sijoittaa kivijalkakerrokseen liiketiloja ja 
tavanomaista asumista.

Kortteli on ollut pitkään rakentamaton ja se on aiem-
min kaavailtu hyvinvointikeskuksen käyttöön. Kau-
punkikuvallisesti kortteli olisi suotavaa rakentaa mitä 
pikimmin, koska talorakentamisen myötä tori lähiym-
päristöineen saisi uutta ilmettä ja Veikkolan keskusta 
kaivattua uutta toimintaa. Arkkitehtuuriltaan uusi ra-
kennus on suunniteltava korkeatasoiseksi.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
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HANKKEEN KUVAUS
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