
Projektet ligger i Norra Kyrkslätt i den centrala 
delen av Veikkola tätort. Planeringsområdet är 
ca 6,3 km2 och där bor lite över 500 invånare (år 
2019).

Programmet för deltagande och bedömning för 
delgeneralplanen för trafikkorridoren i Norra 
Kyrkslätt har behandlats av kommunaltekniska 
nämnden 21.3.2019 (§ 55).

Planeringsprojektet baserar sig på den pågående 
allmänna planeringen av den snabba järnvägs-
förbindelsen mellan Helsingfors och Åbo (gen-
banan Esbo-Salo, dvs. den s.k. ESA-banan) och 
behovet av att anvisa den planenliga banlinjen i 
generalplanen som vunnit laga kraft. Enligt 10 § 
i banlagen ska en utredningsplan och en järnvä-
gsplan som gäller byggande av en järnväg grunda 
sig på sådan en plan med rättsverkningar som 
avses i markanvändnings- och bygglagen och i vil-
ken järnvägsområdets läge och dess förhållande 
till övrig områdesanvändning har kartlagts. Med 
undantag av Kyrkslätts kommun är planeringen 
av markanvändningen i övriga kommuner vid 
banan antingen redan avgjord eller så pågår den. 
Målet för Trafikledsverket (f.d. Trafikverket) är att 
få den allmänna planen för genbanan Esbo-Salo 
godkänd före utgången av år 2020. 

För genbanan har man tidigare uppgjort en pre-
liminär allmän plan om linjealternativ och miljö-
konsekvensbedömningen i anslutning till den, 
som blev färdiga år 2010. Som bakgrundsinforma-
tion för den preliminära allmänna planen använ-
des utredningen om utvecklingsbilden för Västba-

nans markanvändning, som blev färdig år 2009. 
Där undersöktes markanvändningsberedskapen 
i tätorterna vid banan i Esbo, Kyrkslätt, Vichtis 
och Lojo samt utvecklingsmöjligheter i fråga 
om boende och arbetsplatser. Utvecklingsbilden 
innefattar tre etappvisa markanvändningsalter-
nativ där t.ex. ett ansenligt antal nya invånare 
placerades i Veikkola.

Järnvägsreserveringen har beaktats i de ändringar 
i detaljplaner som utarbetats för banlinjeområdet 
i Veikkola. Banans inverkningar och kommande 
ändringar i markanvändningen har dock inte 
förutsetts eftersom man har antagit att banan 
inte anläggs under de närmaste årtiondena.

Vid uppgörandet av delgeneralplanen utnyttjas 
utredningar som redan utarbetats och ska utar-
betas i anslutning till den allmänna planeringen 
av banan. På grund av den omedelbara närheten 
av Noux nationalpark, som anvisats som Natura 
2000 -område, utarbetas även en Naturabedöm-
ning som gäller den. Avsikten är att de behövliga 
övriga utredningarna uppgörs år 2019.

Kommunen har som mål att anvisa Veikkola hål-
lplats läge och alla trafikförbindelser dit i delgene-
ralplanen. Hållplatsen ska tjäna närtågstrafiken. 
Stationens läge preciseras i anslutning till upp-
görandet av både den allmänna planeringen av 
banan och delgeneralplanen jämfört med var den 
hade anvisats i den preliminära allmänna planen. 
Målet är att hitta ett läge för den längre västerut 
än vad som tidigare föreslagits norr om Veikkola 
planskilda anslutning.
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I Nylands landskapsplaner har ett område för 
tätortsfunktioner anvisats som områdesreser-
vering på planeringsområdet. Inom avgränsnin-
gen av planeringsområdet placeras även plan-
beteckningar för motorled, planskild anslutning, 
huvudbana, behov av grönförbindelse, naturs-
kyddsområde samt området som hör till eller 
föreslagits höra till Natura 2000-nätverket. Des-
sutom är en liten del av planeringsområdet s.k. 
vitt område på vilket ingen särskild markanvänd-
ning har anvisats. Omedelbart söder om plane-
ringsområdet finns även en symbolbeteckning 
för områden för centrumfunktioner. Dess effekt 
sträcker sig även till en del av planeringsområdet.

På området gäller detaljplanerna för Perälänjärvi, 
Perälänäset, Kärrkanten och Skogsberget samt 
delar av Veikkola detaljplan och ändringen av den 
som gäller kvarteren 102-105, 107-120 och 122. 
Dessutom är uppgörandet av detaljplanen för 
Veikkolaporten vid nuvarande Veikkola planskilda 
anslutning och på området norr om den anhän-
gigt.
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