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3-326 Asemakaava ja asemakaavan muutos Klaukkala, Viirinlaakso II

102/10.02.03/2019

ASRA § 12 Nurmijärven kunta aloittaa Klaukkalan Viirinlaakso II:n ase ma kaa van
muutoksen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 34 ha. Alue si jait see
Klaukkalan keskusta-alueella Klaukkalantien ja Viirinlaakso I –kaa-
va-alu een pohjoispuolella, Luhtajoentien varressa.

 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa uutta kes kus-
ta-aluet ta Klaukkalaan. Alueelle tulee sekä liike- että asuin ra ken ta-
mis ta ja se liittyy kiinteästi rakenteilla olevaan Viirinlaakso I:n alu ee-
seen. Kaava mahdollistaa myös Luhtajoentien yhdistämisen Klauk-
ka lan tiel tä Klaukkalan ohikulkutielle. Asemakaavan muutos sisältyy
ase ma kaa voi tus oh jel maan.

 Suunnittelualue on pääosin kunnan omistuksessa. Asemakaavan
laa ti mi nen edellyttää maanhankintaa.

 Alueella on voimassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava. Kaa va-
kart to jen epävirallisessa yhdistelmässä alue on osoitettu taa ja ma toi-
min to jen alueeksi sekä tiivistettäväksi alueeksi. Suunnittelualueen
lä pi kulkee ohjeellinen ratalinjaus.

 Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Klaukkalan osa-
yleis kaa va (KV 27.1.2016, KHO 28.8.2017), jossa alue on osoi tet tu
merkinnöillä C-2, C-3, AK-2, M-4, EN-2, V-1, P-3 ja MU-1. Kaa-
va-alu eel le suunniteltu rakentaminen sijoittuu pääosin kes kus ta toi-
min to jen alueelle (C-2, C-3), joka on varattu Klaukkalan keskustaa ja
sen vaikutusaluetta palveleville keskustatoiminnoille ja kes kus-
ta-asu mi sel le. Rakentamisella tulee luoda alueelle laadukasta kau-
pun ki ku vaa. Alueen läpi on osoitettu yhdystie ja varaus rautatielle.

 Suunnittelualueella on voimassa useita kaavoja. Suurimman alueen
kat taa Klaukkalan ensimmäinen kaava 3-001 vuodelta 1962. Muita
kaa vo ja ovat 3-074 Muuntaja-alue (v. 1979), 3-036 Puhdistamo (v.
1971) ja 3-253 Koulu (v. 2003). Luhtajoentien pohjoispuolella sekä
suun nit te lu alu een lounaisosassa on myös asemakaavatonta aluetta.
Voi mas sa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on pääosin
maa ta lous aluet ta (M), muuntaja-aluetta (VM) ja tiealuetta (LT). Kaa-
va muu tok set painottuvat maatalousalueeksi merkitylle osalle.

 Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy val tuus-
to.

Teknisen johtajan esitys:
 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa Klauk ka-
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las sa sijaitsevan Viirinlaakso II:n asemakaavan ja asemakaavan
muu tok sen vireille tulleeksi.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Tuuli Virtanen p. 040 317 2375

Päätös:  Esitys hyväksyttiin.

  Päätökseen kuulu liite nro 4.
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