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Programmet för deltagande och bedömning för projek-
tet godkändes i samhällstekniska nämnden 19.9.2013 (§ 
69). Området ligger norr om Veikkola tätort och omfat-
tar Åboledens planskilda anslutning samt området norr 
om den. Man har planerat att ESA-banans (det planera-
de järnvägsprojektet mellan Esbo och Salo, även känd 
som Västerbanan och den snabba tågförbindelsen mel-
lan Helsingfors och Åbo) linje går norr om Veikkolapor-
tens företagsområde, och de eventuella eff ekterna av 
genomförande av banan på markanvändning bör strä-
vas efter att förutse i planeringen.

Den eftersträvade markanvändningen baserar sig på 
Kyrkslätts generalplan 2020 som möjliggör bl.a. place-
ring av företagsverksamhet på området. Arrangemang 
i anslutning till Åboledens planskilda anslutning ska för-
nyas innan det nya arbetsplatsområdet kan tas i bruk. 

På området reserveras platser för service- och brands-
tation. I anslutning till servicestationen får man placera 
butiks- och näringsutrymmen. Likaså får man bygga 
lite aff ärsutrymme på de nya företagstomterna.

Planutkastet för Veikkolaporten var framlagt i början 
av hösten 2014 (stn 23.10.2014, § 63). Där hade man an-
visat byggrätt för företagsverksamhet ca 35 000 v-m2 
inklusive service- och brandstationens utrymmesbe-
hov. År 2016 inledde kommunen och NTM-centralen 
ett projekt för ändring av vägplanen för den planskilda 
anslutningen i Veikkola. Principlösningen för projektet 
gavs av NTM-centralen i början av året 2018. Ändringen 
av vägplanen uppgörs enligt principlösningen, och när 
den är färdig slutförs planförslaget för beslutsfattande. 
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Preliminär avgränsning



Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020 

Utkastet till detaljplan för Veikkolapor-
ten

Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

Genomförande av ett nytt arbetsplatsområde förorsakar 
enligt de preliminära bedömningarna inte smidighets-
problem i Åboledens planskilda anslutning som ska för-
nyas. Ändring av anslutningens vägplan kan godkännas 
när detaljplanen har vunnit laga kraft. Kommunen bör 
befrämja genomförande av anslutningens förbättringså-
tgärder.

Kommunen ska med sin verksamhet främja att Veikkola 
tåghållplats för närtrafi k genomförs i planen för ESA-ba-
nan.

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det. Området ligger vid den planerade ESA-banan och 
ungefär i närheten till den nya tåghållplatsen. 

Projektets lönsamhet

Projektet ligger i närheten till befi ntliga kommunaltek-
niska nät men byggandet av dem kommer att fordra 
investeringar. De mest betydelsefulla kostnaderna föror-
sakas av förbättringsåtgärderna av Åboledens planskilda 
anslutning, och vägplanens ändring i anslutning till den 
är anhängig (situationen hösten 2016). Den kan godkän-
nas när detaljplanen för Veikkolaporten har trätt i kraft.  

Området är lätt tillgängligt efter att förbättringsåtgär-
derna av Åboledens planskilda anslutning har genom-
förts. Innan området tas i bruk ska de förnyade trafi kar-
rangemangen av Åboledens planskilda anslutning vara 
färdiga. Anslutningen planeras så att  ärrtrafi kens bus-
shållplatser kan genomföras där. Kollektivtrafi kens ser-
vicenivå är god på området. 

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Projektet ligger förutom Åboledens landsvägsområde på 
kommunägd mark. Projektet är av näringslivspolitisk be-
tydelse, eftersom gott om nya arbetsplatser kan bildas
när nya företag koncentreras på området. Vid genom-
förandet har projektet en positiv inverkan på Veikkolas 
attraktionskraft.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension
Områdets naturvärden har utretts. 

Bedömning av projektets betydelse
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