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Vuonna 2019 vireillä olevat 
ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat

Kaavan laatimisesta perittävät 
kustannukset ja maankäyttösopimukset 

Asemakaavan laatimisoikeus kuuluu 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kun-

nalle. Ensisijaisesti uudet asemakaavat laa-

ditaan kunnan omistamalle maalle. 

 Kaavamuutoksia voidaan laatia myös 

yksityisten omistamille alueille. Kaavan-

laatimissopimuksella sovitaan kaavan 

laatimisesta aiheutuvien kustannusten 

korvaamisesta maanomistajan kanssa. 

 Mikäli asemakaavalla tai asemakaavan 

muutoksella maa-alueen tai tontin raken-

nusoikeus nousee, laaditaan kaavan laa-

timisen yhteydessä maankäyttösopimus 

valtuuston hyväksymän maapoliittisen 

ohjelman periaatteiden mukaisesti. 

 Kunnan ja maanomistajan kesken teh-

tävällä maankäyttösopimuksella sovitaan 

kaavan toteuttamisen kustannuksiin osal-

listumisesta. 

Vireillä olevat ja vireille tulevat 

osayleiskaavat

Kaavojen laatiminen 
on kunnan tehtävä

Kaavoitus perustuu 

maankäyttö- ja rakennuslakiin

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mu-

kaan kunnanvaltuusto hyväksyy sekä 

yleiskaavat että asemakaavat. Asema-

kaavat valmistellaan asemakaavoitus- ja 

rakennuslautakunnalle ja yleiskaavat elin-

voimalautakunnalle. Asemakaavoitus- ja 

rakennuslautakunta voi myös hyväksyä 

vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat. 

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa esitetään vireillä 

olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaa -

vat. Esitettyjen kohteiden lisäksi voi käyn-

nistyä myös muita kaavoitushankkeita. 

Kaavojen vireilletulosta tiedotetaan kaa-

vakohtaisesti erikseen. Lisäksi kaavoitus-

katsauksessa esitetään arvio asumiseen 

varattujen tonttien riittävyydestä.

Arvio asumiseen varattujen 

tonttien riittävyydestä 

Tonttivarannon seurannan mukaan lain-

voimaisissa asemakaavoissa asumiseen 

varattua tonttivarantoa Nurmijärvellä on 

yhteensä noin 320 000 kem2, josta ker-

rostaloille lähes 80 000 kem2, rivitaloille 

n. 45 000 kem2 ja omakotitaloille n. 190 

000 kem2. Varanto mahdollistaa laskennal-

lisesti noin 1100 kerrostaloasunnon, 600 

rivitaloasunnon ja n. 600 omakotitalon 

rakentamisen. 

 Voimassa olevan Helsingin seudun 

kuntien ja valtion maankäyttöä, asumista 

ja liikennettä koskevan MAL-sopimuksen 

mukaan asuntotuotannon tulisi olla kes-

kimäärin noin 400 asuntoa vuodessa. Val-

misteilla on yleis- ja asemakaavahankkeita 

sekä maanhankintatoimenpiteitä, joilla 

tonttivarantoa pyritään lisäämään ja yllä-

pitämään kysyntää vastaavaksi. 

KAAVOITUSKATSAUS

Kylänpää – uusi asuinalue Rajamäelle.
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Muut suunnitelmat

Helsingin seudun maankäytön, 

asumisen ja liikenteen 

suunnittelun MAL-yhteistyö 

Nurmijärvi osallistuu Helsingin seudun 14 

kunnan maankäytön, liikenteen ja asumi-

sen yhteistyöhön muiden Kuuma-kun-

tien, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kau-

niaisten kanssa. Helsingin seudun kuntien 

ja valtion välinen maankäyttöä, asumista 

ja liikennettä koskeva sopimus seudun 

asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi on 

voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. 

Sopimuksessa on asuntotuotannon li-

säksi sovittu seudun ja asuntotuotannon 

kehittämisen tarvitsemista liikennehank-

keista.  

 Helsingin seudulle on laadittu liiken-

nejärjestelmäsuunnitelma (HLJ- 2015)  ja 

sen rinnalla yhteinen maankäyttösuun-

nitelma (MASU 2050), jossa on sovitettu 

yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen 

sekä liikennejärjestelmän kehittämispe-

riaatteet ja ratkaisut. Näiden lisäksi seu-

dun 14 kuntaa ovat yhdessä laatineet 

Helsingin seudun asuntostrategian 2025.  

Maankäyttösuunnitelma ei ole maankäyt-

tö- ja rakennuslain mukainen kaava, vaan 

se täydentää maakuntakaavaa ja kuntien 

yleiskaavoja.

 MAL 2019 -suunnitelmaa laaditaan 

yhteistyössä 14 kunnan alueelle. MAL 

2019 -suunnitelma on tavoitteena hyväk-

syä alkuvuoden 2019 aikana.

Lisätietoja: www.hsl.fi /mal

Tiedotus ja 
osallistuminen

Kuntalaisten osallistumis-

mahdollisuudet maankäytön 

suunnitteluun 

Kaavoitukseen ryhdyttäessä laaditaan 

erillinen osallistumis- ja arviointisuun-

nitelma (OAS), jossa kerrotaan, miten 

osalliset saavat tietoa kaavoituksen läh-

tökohdista, miten he voivat osallistua 

kaavoituksen valmisteluun sekä kertoa 

mielipiteensä asiasta. 

 Osallisilla tarkoitetaan maanomistajia 

ja kaikkia niitä, joiden asumiseen, työn-

tekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa sekä niitä viran-

omaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa 

suunnittelussa käsitellään.

  Kuntalaiset ja muut osalliset voi-

vat osallistua ja vaikuttaa ympäristönsä 

suunnitteluun ja kaavoitukseen kaavan 

vireil letulosta lähtien. Osallistumis- ja 

vuorovaikutusmahdollisuudet järjeste-

tään kunkin kaavoitushankkeen merkit-

tävyyden kannalta sopivalla tavalla. 

 Kaavasta tiedotetaan kuuluttamalla 

lehdessä ja kunnan kotisivuilla sekä il-

moittamalla maanomistajille kirjeitse tai 

vastaavalla tavalla sekä tarvittaessa järjes-

tämällä erilaisia tiedotus- ym. tilaisuuksia. 

 Kaavat ovat nähtävillä myös kunnan 

koti sivuilla. 

Kuntastrategia  

Nurmijärven kuntastrategia on hyväk-

sytty valtuustossa helmikuussa 2018. 

Strategia laaditaan valtuustokausittain 

noin kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ja 

se ohjaa kuntakokonaisuuden toimintaa.  

Kuntastrategiaa toteutetaan vuosittain ta-

lousarvion yhteydessä päätettävillä toimi-

ala- ja yksik kökohtaisilla tavoitteilla. 

 

Kuntastrategia on kunnan kotisivuilla 

www.nurmijarvi.fi /strategia.

Nurmijärven maankäytön 

kehityskuva 2040

Koko kunnan maankäytön kehityskuva 

määrittelee kunnan maankäytön suuret 

linjat ja yhdyskuntarakenteen kehittämi-

sen painopisteet, joihin väestönkasvua 

ohjataan. Kehityskuva ohjaa kunnan kaa-

voitusta, ei kuitenkaan aluevarauskaava-

na, vaan valtuuston strategisena maan-

käytöllisenä linjauksena. Kunnanvaltuus-

to hyväksyi maankäytön kehityskuva 2040 

-raportin 25.5.2011. 

Kehityskuvaraportti on kunnan koti-

sivuilla www.nurmijarvi.fi / strategia

KAAVOITUSKATSAUS



14  NURMIJÄRVI 2 • 2019

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Maakuntakaava

Maakuntakaava on seudullinen maan-

käytön suunnitelma. Yleispiirteisenä ja 

laaja-alaisena maankäytön suunnitelma-

na se välittää valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet kuntakaavoitukseen sekä 

sovittaa yhteen kuntien maankäyttötar-

peet ja valtakunnalliset intressit. 

 Nurmijärven kunnan alueella maa-

kuntakaavan laatimisesta vastaa Uuden-

maan liitto. Uudenmaan liiton alueella on 

voimassa useita maakuntakaavoja, jotka 

käsittelevät eri teemoja.

 Valmisteilla kokonaismaakunta-

kaava, Uusimaa-kaava 2050. Uusimaa-

kaava tulee kattamaan koko Uudenmaan 

maakunnan alueen ja sen aikatähtäin 

on vuodessa 2050. Kaava kokoaa yhteen 

kaikki maankäytön keskeiset teemat, jot-

ka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Maa-

kuntakaava koostuu kolmesta seutujen 

vaihemaakuntakaavasta. 

 Seuduittain laadittavissa vaihekaa-

voissa käsitellään kunkin seudun tärkeiksi 

nostamat maakuntatason aiheet. Kaavat 

laaditaan Helsingin seudulle sekä Itä-Uu-

dellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle.

 Lisätietoja maakuntakaavoituksesta 

löy tyy Uudenmaan liiton verkkosivuilta 

www.uudenmaanliitto.fi .

 

Kaavoitusta 
palvelevat selvitykset

Sekä yleis- että asemakaavoja varten teh-

dään maankäyttö- ja rakennuslain edel-

lyttämiä selvityksiä ja vaikutusarviointeja, 

jotka koskevat mm. liikennettä, luonto- ja 

ympäristöasioita ja melua. 

Kaavoitusprosessi pähkinänkuoressa

KAAVOITUSKATSAUS

Voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmä

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-

teet varmistavat valtakunnallisesti mer-

kittävien seikkojen huomioon ottamisen 

maakuntien ja kuntien kaavoituksessa 

sekä valtion viranomaisten toiminnassa. 

Ne käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä 

 liikkuminen

2. Tehokas liikennejärjestelmä

3. Terveellinen ja turvallinen 

 elinympäristö

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuri-

 ympäristö sekä luonnonvarat

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Maakuntakaavat löytyvät sähköisenä osoitteesta: kartta.uudenmaanliitto.fi 
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YLEISKAAVOITUKSEN 

YHTEYSTIEDOT

Ympäristötoimiala / 

Yleiskaavoitus

Keskustie 2B, 01900 Nurmijärvi

puh. 09 250 021

www.nurmijarvi.fi /yleiskaavoitus

Kaavoituksen asiakaspalvelu

puh. 040 317 2350, 040 317 2394

Yleiskaava-asiat 

elinvoimalautakunnassa

Lehtonen Jouko, tekninen johtaja

elinvoimalautakunnan esittelijä 

puh. 040 317 2300

Yleiskaavoituksen henkilökunta

Backman Katri, 

yleiskaavasuunnittelija

puh. 040 317 2370

Haikonen Marjo, 

suunnitteluavustaja 

(suunnittelutarveratkaisut) 

puh.  040 317 2366

Junttila Arja, yleiskaavainsinööri

(suunnittelutarveratkaisut, 

poikkeamispäätökset 

haja-asutusalueella)

puh. 040 317 2530

Kupiainen Pieta, 

yleiskaavasuunnittelija

puh. 040 317 2380

Liski Juho, yleiskaavasuunnittelija

puh. 040 317 4921

Pihala Anita, yleiskaavapäällikkö

puh. 040 317 2045

Sähköpostiosoitteet ovat:

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

Yleiskaavoitus
Taajamien 
osayleiskaavat

Taajamien osayleiskaavat ohjaavat asema-

kaavojen laadintaa ja tarkistamista taaja-

missa sekä määrittelevät mm. taajamien 

kasvusuunnat, virkistysalueet ja yhteys-

verkostot. 

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa Kirkon-

kylän asemakaavoitusta ja kunnan 

maanhankintaa taajaman kehittämisek-

si. Osayleiskaavan laadintaa palvelevana 

selvityksenä on teetetty mm. Kirkonkylän 

ja Rajamäen liikenneverkkoselvityksen 

päivitys ja luontoselvitys. 

 Kirkonkylän osayleiskaava on kuulu-

tettu vireille tulleeksi vuoden 2016 ke-

väällä. Kirkonkylän osayleiskaavaluonnos 

asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen 

kuulemista varten keväällä 2019.

Maaseutualueiden 
osayleiskaavat

Maaseutualueiden osayleiskaavat ohjaa-

vat rakentamista ja maankäyttöä alueilla, 

joille ei tulla laatimaan asemakaavoja. Mi-

toittavien osayleiskaavojen rakentamis-

mahdollisuuksien arviointiin vaikuttavat 

tilan sijainti yhdyskuntarakenteessa, tilan 

pinta-ala sekä alueelta tehty ympäristö- ja 

maisemaselvitys.

Palojoen osayleiskaava

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena 

sisältäen emätilakohtaisen rakentami-

sen mitoituksen. Osayleiskaava ohjaa 

aluee n rakentamista koskevia suunnitte-

lutarveratkaisuja ja muuta maankäyttöä. 

Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 

maaliskuussa 2017.  

 Osayleiskaavaehdotus valmistellaan 

elinvoimalautakunnan käsittelyyn vuo-

denvaihteessa 2018/2019.

KAAVOITUSKATSAUS

Ratsutila Klaukkalassa.
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Asemakaavoitus

H
ankkeet on jaettu kolmeen ka-

tegoriaan niiden kiireellisyyden 

mukaan. I-luokan hankkeet ovat 

pääosin jo käynnissä olevia, ensisijaisesti 

edistettäviä kaavoitushankkeita. II-luokan 

hankkeita edistetään rinnakkain I-luokan 

hankkeiden kanssa. Näistä osa on vireil-

lä, toisia ei vielä ole aloitettu. III-luokan 

hankkeita on tarkoitus edistää tulevina 

vuosina.

 Alla listattujen kaavahankkeiden lisäk-

si myös muita hankkeita voidaan toteut-

taa harkitusti. Esimerkkinä mainittakoon 

Klaukkalan ja Kirkonkylän pienet täyden-

nysrakentamishankkeet. Näistä hankkeis-

ta tiedotetaan osallisille erikseen. 

 Kaavahankkeiden toteuttaminen 

saattaa edellyttää kunnan maapolitiikan 

mukaisesti maanhankintaa tai maankäyt-

tösopimusta, mikäli alueella on yksityistä 

maanomistusta.

I-luokan hankkeet

Kirkonkylä

Heinoja I

Heinoja I on Kirkonkylälle sijoittuva mer-

kittävä uusi pientalovaltainen asuinalue. 

Kirkonkylän pohjoisosassa Raalantien 

länsipuolella sijaitseva alue on hyvien lii-

kenneyhteyksien varrella. Suunnittelussa 

huomioidaan alueen luonto- ja virkistys-

arvot. Hanke on hyväksymisvaiheessa. 

Ilvesvuori pohjoinen

Ilvesvuori pohjoinen on Kirkonkylän mer-

kittävin suunnitteilla oleva työpaikka-

alue. Kaava-alue täydentää Ilvesvuori 

eteläisen ja Kuusimäen muodostamaa 

aluekokonaisuutta. Alue sijaitsee vanhan 

Hämeenlinnantien (Mt 130) ja Hämeen-

linnanväylän (Vt 3) välissä ja on pääosin 

kunnan omistuksessa. Hanke on ehdotus-

vaiheessa.

Vanhan sähkölaitoksen ympäristö

Kirkonkylän keskustaa täydennetään 

asuinrakentamisella. Alueelle sijoittuu 

asu misen lisäksi toimitiloja ja palveluita 

sekä mahdollisia rakennussuojelukoh-

teita. Hanke on luonnosvaiheessa.

Klaukkala

Klaukkalantie, osa 1

Klaukkalantie muutetaan maantiestä ka-

duksi Kirkkotien ja Klaukkalan ohikulku-

tien väliseltä alueelta. Kaavalla mahdollis-

tetaan suunnitteilla oleva kevyen liiken-

teen yhteys Klaukkalan ja Perttulan välillä. 

Kaavan myötä alue siirtyy valtiolta kunnan 

hallintaan. Hanke on ehdotusvaiheessa.

Kyijynpuisto

Klaukkalantien varressa sijaitseva puisto 

muutetaan asuinkäyttöön. Hanke sijait-

see Klaukkalan ydinalueella erinomaisten 

joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Hanke 

on luonnosvaiheessa.

Luhtajoentie-Havumäentie

Kaavalla kehitetään Klaukkalan liiken-

neyhteyksiä Klaukkalan kehätien suun-

taan. Kaavahankkeella yhdistetään Luh-

tajoentien eritasoliittymä Mäntysaloon 

Havumäentiehen. Hanke on ehdotusvai-

heessa. 

Roosankuja

Täydennetään pientalovaltaista asuin-

aluetta Klaukkalan keskustan pohjoispuo-

lella. Hanke on ehdotusvaiheessa.

KAAVOITUSKATSAUS

Kirkonkylän kohteet

Röykän kohteet

II-luokan hankkeet

Kirkonkylä

Heinoja II

Heinojan II:n kaavahanke täydentää Hei-

noja I kaava-aluetta pientalovaltaisella 

asuinalueella. Alue sijaitsee Heinojan I 

alueen eteläpuolella Raalantien varressa. 

Klaukkala

Klaukkalantie, osa 2

Kaavalla mahdollistetaan Klaukkalantien 

joukkoliikenteen sekä taajamakuvan ke-

hittäminen Kirkkotien liittymästä Vantaan 

rajalle.

Mäyränkallio länsi

Mäyränkallio länsi on merkittävä suunnit-

teilla oleva työpaikka-alue. Alue kaavoi-

tetaan työpaikkakäyttöön osayleiskaavan 

mukaisesti. Alue sijoittuu Hämeenlinnan-

väylän (vt 3) ja Klaukkalan kehätien riste-

ykseen.

Roosankuja II

Pientalovaltaisen asuinalueen tiivistämi-

nen ja täydennysrakentaminen.

Sorvitie

Taajama-alueen tiivistäminen ja täyden-

nysrakentaminen. Alue osoitetaan asuin-

käyttöön. 

Vanhan linja-autoaseman ympäristö

Klaukkalan käytöstä poistetun linja-au-

toaseman aluetta kehitetään keskusta-

maisena asumisen ja palvelujen alueena. 

Aluekokonaisuus koostuu useista eri kaa-

vamuutoskohteista. 

Viirinlaakso II

Kaavahake sijoittuu Viirinlaakson alueen 

viereen uuden matkakeskuksen läheisyy-

teen täydentäen rakenteilla olevaa uutta 

keskustaa. Viirinlaakson alueelle suunni-

tellaan asumista ja kaupallisia palveluita. 

Kaavalla mahdollistetaan katuyhteys Vii-

rinlaaksosta Klaukkalan kehätielle.

Rajamäki, Herunen ja Röykkä

Hellaspolun alue

Hellaspolun alueen asemakaavan muu-

toksella tiivistetään Rajamäen keskustaa 

ja kehitetään taajamakuvaa. Kaava mah-

dollistaa Kylänpään alueen liittymisen 

keskustaan kevyen liikenteen alikulku-

yhteyden kautta. Hanke on luonnosvai-

heessa.

Saunatien alue

Alueen asemakaavaa ajantasaistetaan. 

Tarkoituksena on parantaa korttelialuei-

den toteutettavuutta. Asemakaavan muu-

tos koskee Saunatien aluetta sekä Talmon-

tien ja Puistokujan kulmausta. Hanke on 

ehdotusvaiheessa.
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KAAVOITUSKATSAUS

ASEMAKAAVOITUKSEN 

YHTEYSTIEDOT

Ympäristötoimiala / 

Asemakaavoitus

PL 37, Keskustie 2 B, 

01900 Nurmijärvi

puh. 09 250 021

Kaavoituksen asiakaspalvelu

puh. 040 317 2394

Asemakaava-asiat 

asemakaavoitus- ja 

rakennuslautakunnassa

Lehtonen Jouko, tekninen johtaja

asemakaavoitus- ja 

rakennuslautakunnan esittelijä

puh. 040 317 2300

Asemakaavoituksen 

henkilökunta

Heikkilä Taneli,

asemakaavapäällikkö

puh. 040 317 4994

Kanniainen Juha,

kaavasuunnittelija

puh. 040 317 2364

Kokkonen Marjaana,

kaavavalmistelija

puh. 040 317 2365

Peltoniemi Katri,

kaavoitusarkkitehti

puh. 040 317 4660

Virtanen Tuuli,

kaavoitusarkkitehti

puh. 040 317 2375

Sähköpostiosoitteet ovat:

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

III-luokan hankkeet

Kirkonkylä

Ahjolankulma

Keskustan täydennysrakentaminen 

asuinrakentamisella.

Krannila II

Kaavalla tiivistetään Kirkonkylän keskei-

sen alueen taajamarakennetta. Alue tulee 

pääosin asuinkäyttöön.

Lääketehtaan alue

Keskustan täydennysrakentaminen. 

Aluetta suunnitellaan asuinkäyttöön.

Toreeni II

Alueen kehittäminen asumiseen sekä 

liike rakentamiseen. Alueen kaavoitus liit-

tyy Toreeni I alueen kehittämiseen. 

Klaukkala

Kuntotie-Klaukkalantie

Keskustan täydennysrakentaminen. 

Puutarharinne

Vanhan kasvihuonealueen muuttaminen 

asuinkäyttöön.

Tornimäentie

Tieverkon kehittämishanke, jolla keven-

netään Klaukkalantien liikennekuormaa 

keskustassa.

Rajamäki, Herunen ja Röykkä

Herusten eteläosa

Tarkistetaan Herusten eteläosan 

asemakaavaa.

Herusten pohjoisosa

Tarkistetaan Herusten pohjoisosan 

asemakaavaa.

Ketunpesän laajennus

Tutkitaan Ketunpesän työpaikka-alueen 

laajentamista Valtatie 25:n pohjoispuolel-

le. Samassa tarkastellaan Valtatien liitty-

mien muuttamista eritasoisiksi.

Kiljavan sairaala

Sääksjärven rannalla sijaitsevan alueen 

kehittämismahdollisuuksien selvitetään. 

Hankkeessa tutkitaan, minkälaista maan-

käyttöä ja toimintoja alueelle voidaan 

sijoit taa. 

Lopentien itäpuoli

Tutkitaan työpaikka-alueiden 

muuttamista asumiseen.

Klaukkalan kohteet

Rajamäen kohteet


