
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 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS
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