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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Nurmijärven Kirkon-
kylän Toreenin korttelin 2203 asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2017-001878 T 10 03 03

Nurmijärven kunta on pyytänyt Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta 
lausuntoa koskien Nurmijärven Kirkonkylän Toreenin korttelin 2203 
asemakaavan muutosta. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkaste-
lee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven Kirkonkylän keskusta-alueen 
pohjoisosassa, Rajamäentien ja Raalantien risteyksessä, Seppäläntien 
eteläpuolella. Varsinainen korttelialueen käyttötarkoituksen muutos 
keskittyy lähinnä nykyisen pallokentän alueelle. Alueella sijaitsee julki-
sia rakennuksia kuten terveyskeskus, päiväkoti ja palvelutaloja. Alue on 
osin puustoinen ja osin avointa nurmi- tai paikoituskenttää. Alueella, jo-
hon varsinaista korttelialueen käyttötarkoituksen muutosta kaavaillaan, 
sijaitsee pallokenttä, kevyen liikenteen väylä ja yhdyskuntateknisiä ver-
kostoja. 

Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa vuodelta 2014 alue on tiivistettävää keskusta- ja 
taajamatoimintojen aluetta. Nurmijärven kunnan maankäytön kehitys-
kuvassa 2040 alue on Kirkonkylän taajama-aluetta. Voimassa olevassa 
asemakaavassa vuodelta 1996 alue on sosiaalitointa ja terveydenhuol-
toa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS) ja yleiselle jalankululle 
ja polkupyöräilylle varattua alueen osaa. Lisäksi kaava-alueeseen kuu-
luu katualuetta ja liikennealuetta. Korttelialueen käyttämätöntä raken-
nusoikeutta on runsaasti jäljellä.

Asemakaavan muutos koskee korttelin 2203 tonttia 1 sekä katu- ja lii-
kennealuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 2203 
tontit 7 ja 8 sekä katu- ja suojaviheraluetta. Alueelle suunnitellaan kau-
pallisten palvelujen aluetta, joka mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksi-
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kön sijoittamisen. Asemakaavateknisistä syistä kaavamuutos käsittää 
koko korttelialueen. Valtaosa alueesta säilyy sosiaalitointa ja tervey-
denhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueena, jolla kaksi Heikka-
rinmäen palvelu- ja kunnalliskodin rakennusta saa suojelumerkinnät. 
Nykyisen palvelukodin vanhempi osa, entinen kunnalliskoti vuodelta 
1928 saa suojelumääräyksen sr-1 ja palvelukodin uudempi vuonna 
1954 rakennettu laajennusosa saa suojelumääräyksen sr-2. 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on lausunut asiasta aiemmin ase-
makaavan muutosluonnosvaiheessa. Tuolloisessa lausunnossa maini-
tut asiat on huomioitu, joten maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotukseen.
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