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RAJAMÄKI, KYLÄNPÄÄ, 
METSOLANKAARI 
KORTTELEITA 1734, 1735 JA 1736 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   

Kaavatunnus:  1-155 
Asia n:o: 
17.03.2020 

Suunnittelualueen sijainti 

 
Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven Raja-

mäen Kylänpään asuinalueen eteläosassa, 
Metsolankaaren varressa. Alue sijaitsee pal-
veluiden, kuten kauppakeskuksen ja päivä-

kodin läheisyydessä. 
 

Alueen nykytilanne 

 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2 ha. 

Alue on katua ja kunnallistekniikkaa lukuun 
ottamatta toteutumatonta asuinrakentami-

sen osoitettua aluetta.  
 
Mitä alueelle suunnitellaan? 

 
Alueen asemakaavaa tarkistetaan siten, 

että Kylänpään alueelta, aivan Rajamäen 
keskustan tuntumasta voidaan osoittaa ky-

syntää vastaavia tontteja rakentajille. 

  

Alueen tontit eivät ole nykyisellä kaavamer-
kinnällä ole toteutuneet odotetulla tavalla.  
 
Asemakaavan muutos laaditaan kunnan 

omana työnä.  
 

Aloite kaavan muuttamiseksi 

 
Asemakaavaa tarkistetaan Nurmijärven kun-

nan aloitteesta.  
 

Alueen maanomistus 

 
Suunnittelualueen tontit ovat kunnan omis-

tuksessa.  

OAS 
   17.03.2020 
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Aluetta koskevat kaavat 

 

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeus-
vaikutteista yleis- tai osayleiskaavaa.  
 

Kaava-alueella ei ole voimassa rakennus-
kieltoja. 

 
Suunnittelualueella voimassa oleva asema-
kaava on Kylänpään asemakaavan muutos 

1-141, jossa alue on osoitettu asuinkerros- 
ja rivitalojen korttelialueeksi, AKR. (Kuva 

kansilehti) 
 
Uudenmaan voimassa olevien maakunta-

kaavojen yhdistelmässä 2017, suunnittelu-
alue on merkitty taajamatoimintojen kehit-

tämisvyöhykkeeksi, jonka läheisyyteen si-
joittuu päärata ja pohjavesialue. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluetta koskevat erilliset suunnitelmat 

ja päätökset 

 

Nurmijärven maankäytön kehityskuva 
2040 (25.5.2011), jossa suunnittelualue 

on taajamatoimintojen aluetta.  

Alueelle ja sen ympäristöön tehdyt 

selvitykset 

ain  
- Nurmijärven Kirkonkylän ja Raja-

mäen liikenneverkkoselvityksen päi-

vitys, 31.10.2014, Strafica Oy 

- Nurmijärven rakennusperintöselvi-

tys, luonnos 6.5.2010, Arkkitehtitsto 

Lehto-Peltonen-Valkama Oy. (Täy-

dennystyö käynnissä) 

- Nurmijärven arkeologinen inven-

tointi, Museovirasto/ Johanna Seppä 

2006 

- Nurmijärvi, Historiallisen ajan mui-

naisjäännösten inventointi, 5.5. – 

23.5.2008, Tapani Rostedt 

- Liikenneselvitys, Sweco Ympäristö 
Oy, 2015 ja tarkentava lausunto 

2015 
- Nurmijärven kunnan kaupan palve-

luverkkoselvitys, Tuomas Santasalo 
Ky, 2012, ja tarkentava lausunto 
2015 

- Luontoselvitys, Kylänpää,Enviro 
2013 

- Nurmijärven Kylänpään alueen le-
pakkokartoitus, Batcon 2013 

- Hulevesiselvitys, Kylänpää, Sweco 

Ympäristö Oy, 2015 
- Rakennettavuusselvitys, Kylänpää, 

Sweco Ympäristö Oy 2015 
- Meluselvitys, Kylänpää, Sweco Ym-

päristö Oy, 2015 

- Säilytettävät puut ja puuryhmät, 
Heikki Kiurun kartoituksen pohjalta, 

2013 
- Altia Oyj Rajamäen tehdasalueen 

riskiselvitys, Ramboll, 2012 

- Pohjavesialueen suojelusuunni-
telma, Pöyry Finland, 2012 

- Rajamäen etuostoalueiden raidelii-
kenteen melu-ja tärinäselvitys, WSP 

2005 
 

 

Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallinen yh-

distelmäkartta, 2019. 
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Asemakaavan muutoksen vaikutusten 

arviointi  

 
Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset 
arvioidaan kaavoituksen yhteydessä. Vai-

kutusten selvittäminen perustuu olemassa 
oleviin tai laadittaviin selvityksiin ja suun-

nitelmiin sekä osallisilta saatavaan palaut-
teeseen. Vaikutusten arviointi laaditaan 
kunnan asemakaavoitusyksikössä. Vaiku-

tuksia tarkastellaan suunnittelualueen ja 
osittain koko Kirkonkylän (ns. vaikutus-

alue) osalta. Asemakaavanmuutoksen vai-
kutukset suunnittelualueelle arvioidaan ny-
kytilanteeseen verrattuna ja ns. voimassa-

olevaan asemakaavaan verrattuna.  
 

Osallistuminen kaavahankkeessa 

 

Aloitusvaihe 

Suunnitteluprosessi käynnistyy kun ase-
makaavoitus- ja rakennuslautakunta 

päättää kaavan vireille tulosta. Vireilletu-
losta ilmoitetaan kuulutuksella. Osallistu-

minen kaavahankkeessa esitetään osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmassa, OAS, 
joka asetetaan nähtäville 14 vuorokau-

deksi. OAS:iin liittyviä mielipiteitä ja huo-
mautuksia voi esittää sen nähtävilläoloai-

kana sekä koko kaavaprosessin ajan aina 
ehdotusvaiheeseen saakka. Nähtävillä-
olosta ilmoitetaan kirjeillä, kuulutuksella-

sekä kunnan internet-sivuilla. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tar-

vittaessa kaavaprosessin edetessä. 
 
Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa kun-

nanvirastolla sopimuksen mukaan.  
 

Luonnosvaihe 

Asemakaavaluonnos laaditaan alustavasti 
keväällä 2020. Asemakaavoitus- ja raken-

nuslautakunnan hyväksymä kaavaluonnos 
asetetaan alustavasti nähtäville 30 vuoro-

kaudeksi. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kir-
jeillä, kuulutuksella sekä kunnan Internet-

sivuilla ja osallisilla on  mahdollisuus esit-
tää siitä mielipiteitä. Viranomais- ja muu 

asiantuntijayhteistyö järjestetään lausun-
topyynnöin ja erillisin neuvotteluin. 
 

Ehdotusvaihe 

Asemakaavan muutosehdotus laaditaan 

alustavasti syksyllä 2020. 

Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palaut-
teen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus.  

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan 
hyväksymä kaavaehdotus asetetaan julki-

sesti nähtäville 30 vuorokaudeksi. Nähtä-
villäolosta ilmoitetaan kirjeillä, kuulutuk-
sella sekä kunnan Internet-sivuilla. Osalli-

set voivat tehdä kaavaehdotuksesta muis-
tutuksen sen nähtävilläoloaikana. Muistu-

tus tulee osoittaa asemakaavoitus- ja ra-
kennuslautakunnalle ja toimittaa kunnan-

viraston kirjaamoon. Viranomais- ja muu 
asiantuntijayhteistyö järjestetään lausun-
topyynnöin ja erillisin neuvotteluin. 

 
Hyväksyminen 

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen 
ja sen hyväksyy asemakaavoitus- ja raken-
nuslautakunta. Alustavasti asemakaavan 

muutos hyväksytään alkuvuodesta 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemakaavaprosessin osallistumisvaiheetvaiheet kaa-

vioesityksenä. 
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Kaavahankkeen osalliset 

 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:  
- alueen ja lähialueiden asukkaat ja maan-
omistajat 

- Nurmijärven kunnan hallinto (mm. Ympä-
ristötoimiala ja luottamuselimet (asema-

kaavoitus- ja rakennuslautakunta, 
kunnanhallitus, kunnanvaltuusto) 
- muut viranomaiset: Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
- yritykset: alueella toimivat yritykset, Nur-
mijärven Sähkö Oy, Nurmijärven Vesi, Te-

liaSonera Oyj, Elisa Oyj 
 

Kaavahankkeesta tiedottaminen 

 

Kaavahankkeen etenemistä ja päätöksen-
tekoa voi seurata Nurmijärven kunnan si-
vuilla osoitteessa www.nurmijarvi.fi.  

Kaava-asiakirjat ovat esillä asemakaavoi-
tuksen sivuilla asemakaavoitus, ajankoh-

taiset asemakaavahankkeet. 
 
Suunnittelun etenemisestä sekä osallistu-

mismahdollisuuksista tiedotetaan: 
• kirjeillä osallisille (alueen maanomista-

jat) 
• Nurmijärven Uutisissa 
• kunnanviraston ilmoitustaululla tai kaa-

voituksen asiakaspalvelussa 
• kunnan verkkosivuilla www.nurmi-

jarvi.fi 
• lausuntopyynnöillä (viranomaiset) 
 

Mielipiteet ja muistutukset 

 

Kaava-aineiston nähtävilläolosta tiedote-
taan kuulutuksella, joka julkaistaan Nurmi-
järven Uutisissa. 

 
Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee 

toimittaa osoitteeseen:  
 

Nurmijärven kunta, Asemakaavoitus ja ra-
kennuslautakunta, Keskustie 2 B, PL 37, 

01901 Nurmijärvi  
 
tai sähköpostilla osoitteeseen ymp.kir-

jaamo@nurmijarvi.fi 

 
Kaavaa valmistelevat 

 
Katri Peltoniemi 
kaavoitusarkkitehti 

kaavan laatija 
040 317 4660 

 
Marjaana Kokkonen 
kaavavalmistelija 

040 317 2365 
 

Sähköposti:  
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 

 

Aikataulu 

 

Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan 
muutosluonnos tulee käsittelyyn alku-

vuonna 2020, muutosehdotus loppu-
vuonna 2020 ja asemakaavan muutos  tu-
lee hyväksymiskäsittelyyn alkuvuonna 

2021. 
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