
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.
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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. 
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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. 
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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. 
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueella ei ole laadittujen selvitysten mukaan 
luontoarvoja. 
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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.
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