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Asemakaavan laatiminen Lintumäen alueelle

ASRA § 29
 Asemakaavoitusohjelmassa Mäyränkallion alueelle on osoitettu kak-

si ajankohtaista asemakaavahanketta. Näistä eteläisempi,
 Lintumäen alue, sijaitsee noin kolme ja puoli kilometriä Klaukkalan

kes kus tan itäpuolella. Aluetta rajaa idässä Mt 130 eli Hä meen lin nan-
tie, lännessä Mt 11431 eli Metsäkyläntie ja pohjoisessa suunnitteilla
ole va Klaukkalan ohikulkutie. Alueen kaakkoispuolella on Nur mi jär-
ven ja Vantaan kunnanraja.

 Asemakaavan laatimisen tavoitteena on rakentaa Lintumäen alu eel-
le uusi työpaikka-alue, joka vastaa lisääntyneeseen kysyntään pää-
kau pun ki seu dun kehyskuntien yritystonteista ja hyödyntää Hä meen-
lin nan väylän sekä Hämeenlinnantien tarjoamaa logistisesti hy vää ja
näkyvää sijaintia. Tulevaisuudessa yhdessä Mäyränkallion (poh joi-
sen) alueen työpaikkojen ja kaupan alueen kanssa alueesta on
mahdollistaa rakentaa vetovoimainen työpaikka- ja lo gis tiik ka-alue
Klaukkalan ohitustien liittymään.

 Suunnittelualueen pinta-ala on n. 30 ha. Suunnittelualueen rajausta
tar ken ne taan suunnittelutyön edetessä. Alueen luonnonmaisema on
mä kis tä ja kallioista sekametsää. Alueen halkaisee voimajohto.

 Alue on suurelta osin kunnan omistuksessa ja kaava laaditaan läh tö-
koh tai ses ti kunnan omistamalle alueelle. Alueen asemakaavan laa ti-
mi nen edellyttää todennäköisesti myös maanhankintaa tai mah dol li-
ses ti kaavanlaatimissopimuksia sekä maankäyttösopimuksia.

 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa alue on osoitettu taa ja ma-
toi min to jen alueeksi, jonka läpi kulkee voimajohto sekä vi her yh teys-
tar ve. Alueen läheisyydessä, teiden risteysalueella, on merkintä, jo-
ka mahdollistaa merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suur yk-
si kön sijoittamisen alueelle.

 Nurmijärven kunnan maankäytön kehityskuvassa 2040 alue on osa
Mäy rän kal lion uuttaa työpaikka-aluetta, jota sivuaa tilaa vaativan eri-
kois kau pan suuryksikkö. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleis kaa-
vaa.

 Mäyränkallion teollisuusalueen ja Lintumäen asemakaavoitus on
ajoi tet tu asemakaavoitusohjelmassa vuosille 2014-2018. Lintumäen
alu eel le on asetettu rakennuskielto Klaukkalan osayleiskaavan laa ti-
mi sen ajaksi, 31.12.2015 saakka.

 Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset
ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:
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 Työpaikka- ja logistiikka-alueet on tarkoituksenmukaista sijoittaa
alueil le, joilta on hyvät yhteydet liikenteen pääväylille, kuten  Hä-
meen lin nan tiel le (Mt 130) sekä Hämeenlinnanväylälle (Vt 3). Tu le-
vai suu des sa myös merkittävä osa Klaukkalan läpi kulkevasta lii ken-
tees tä ohjautuu alueen pohjoispuolelta uuden ohitustien myötä. Lo-
gis ti sen sijaintinsa vuoksi alueelle suuntautuva liikenne ei oleellisesti
kuor mi ta päätaajamia, mutta se on hyvin saavutettavissa Klauk ka-
las ta sekä Kirkonkylältä lähestyttäessä ja se sijaitsee lä hi etäi syy del-
lä pääkaupunkiseudun kaupan keskuksista, työpaikka-alueista, sa ta-
mis ta ja lentokentältä.

 Yritysvaikutusten arviointi: Asemakaavalla muodostuu kysyttyjä tont-
te ja yrityksille, jotka tar vit se vat paljon tilaa, hyvät liikenneyhteydet
se kä näkyvyyttä toi min nal leen. Asemakaavan myötä on mahdollista
saa da uusia työpaikkoja Nur mi jär ven alueelle.

Teknisen johtajan esitys:
 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa Lintumäen

ase ma kaa van laatimisen vireille tulleeksi.

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

Päätös:  Esitys hyväksyttiin.

  Päätökseen kuuluu liite nro 4.

______

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä edeltäpäin ilmoitettuna aikana
__.__.2014 yleisesti nähtävänä olleesta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi, sekä sen ett-
ei pöytäkirjasta ole säädetyn ajan kuluessa tältä osin tehty oikaisuvaatimusta / valitusta, to-
distaa:

Nurmijärvellä


