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Asemakaavoitus- ja
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§ 18 01.03.2016

Asemakaavan muutos Kirkonkylän Karhunkorven korttelissa 2505 ja 2509 sekä
puistoalueella

ASRA § 18 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamiseksi
Kir kon ky län Karhunkorven työpaikka-alueella. Asemakaavan muu-
tos koskee korttelin 2509 tontteja 4 ja 5 sekä korttelin 2505 tonttia 6
ja niiden välistä puistoaluetta.

 Alueen tontit ovat yksityisessä omistuksessa ja puistoalueen omis-
taa Nurmijärven kunta. Alueen kaavamuutostarpeesta on alustavasti
neu vo tel tu maanomistajien sekä Nurmijärven Sähkö Oy:n kanssa.

 Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallisessa yhdistelmässä alue
on työpaikka-aluetta sekä pohjavesialuetta. Nurmijärven maan käy-
tön kehityskuva 2040:ssä alue on osoitettu työpaikka-alueeksi. Oi-
keus vai ku tuk set to mas sa Nurmijärven yleiskaavassa (hyväksytty
kun nan val tuus tos sa 1989) alue on teollisuus- ja varastorakennusten
kort te li aluet ta (T). Voimassa olevassa asemakaavassa alue on teol-
li suus- ja varastorakennusten korttelialuetta, T ja puistoa, VP. Tont-
tien rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuusluku on e=0.40 ja
suu rin sallittu kerrosluku II.

 Asemakaavan muutoksella korttelin keskellä sijaitseva toteutumaton
vir kis tys alue osoitetaan edelleen teollisuus- ja varastointikäyttöön, T.
Li säk si Ilvestien varteen varataan pieni korttelialue yh dys kun ta tek-
nis tä huoltoa ja jo olemassa olevan muuntajan ajanmukaistamista
var ten, ET. Alueen kaavamääräyksiin täydennetään pohjaveden
suo je lu mää räyk set ja tonteilla huomioidaan varastoinnin edellyttämä
mai se moin ti tar ve.

 Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja sen hyväksyy
ase ma kaa voi tus- ja rakennuslautakunta.

 Asemakaavan muutoksella tehostetaan maankäyttöä ve to voi mai sel-
la työpaikka-alueella ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Kaa va-
muu tok sel la parannetaan alueella jo toimivien yritysten toi min ta edel-
ly tyk siä. Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia lii ken tee-
seen, palvelutarjontaan tai luonnon monimuotoisuuteen. Poh ja ve-
den suojeluedellytyksiä parannetaan.

Teknisen johtajan esitys:
 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa Kir kon ky-

län Karhunkorven kortteleita 2505 ja 2509 sekä puistoaluetta kos ke-
van asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi sekä hyväksyä ase-
ma kaa van muutosluonnoksen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA
30 §:n mukaisesti nähtäville 21 päiväksi.

Lisätietoja: kaavoitus- ja lupa-arkkitehti Katri Peltoniemi p. 040 317 4660
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Päätös:  Esitys hyväksyttiin.

  Päätökseen kuuluu liite nro 4.

______
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