
 
 

Sivu 1/6 

  
 Kaavatunnus: 6-025 

 Asianro:  1267/10.02.03/2020 
 Päiväys:  22.9.2020  

    

LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄ    
6-025 Lintumetsän koulu  
KORTTELIA 6166, LEIKKIKENTTÄÄ, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELU- 

SEKÄ PUISTOALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS    

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS 6-025 Lintumetsän koulu 

 

 22.9.2020 

OAS 

 
  
Suunnittelualueen sijainti 

 
Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven Lep-

sämässä, Lepsämäntien eteläpuolella, Lin-
tumetsän alueella. Alue sijaitsee Mänty-
tien, Kaikurinteen ja Kaskitien varrella. 

 
Alueen nykytilanne 

 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,5 ha.  
Alueella sijaitsee Lepsämän päiväkoti sekä 

koulun väistötilana toimiva tilapäinen ra-
kennus. 

 

 
 

 
 
Mitä alueelle suunnitellaan? 
 

Asemakaavamuutos tehdään Lintumetsän 
koulu- ja päiväkotirakennuksia varten. 
Asemakaavamuutoksella tarkistetaan ase-

makaavan kohdemerkinnät, rakennusoi-
keuden määrä sekä rakennusalan koko. 

 
Aloite kaavan muuttamiseksi 
 

Asemakaavamuutos on kunnan palvelutuo-
tannon edellyttämä hanke. Kaavamuutok-

sen tarve on tullut hyvinvointitoimialan ja 
tilakeskuksen tarpeesta. 
 

Alueen maanomistus 
 

Suunnittelualue on kunnan omistuksessa. 
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Aluetta koskevat kaavat 
 
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvai-

kutteinen Klaukkalan osayleiskaava. Suun-
nittelualue on osayleiskaavassa osoitettu 

pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP-1). 
 

 

 
 

Kaava-alueella ei ole voimassa rakennus-
kieltoja. 

 
Suunnittelualueella voimassa oleva asema-
kaava 6-002 on saanut lainvoiman 

18.10.1994. Suunnittelualue on asema-
kaavassa osoitettu opetustoimintaa, sosi-

aalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien 
rakennusten korttelialueeksi (YOS), ur-
heilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU) sekä 

leikkikentäksi (VK). Osa suunnittelualu-
eesta kuuluu voimassa olevan asemakaa-

van 6-021 alueeseen, jossa suunnittelualu-
eella oleva osa on osoitettu puistoalueeksi 
(VP). Asemakaava 6-021 on saanut lainvoi-

man 12.11.2012 
 

 

 
 
Uudenmaan maakuntakaavassa alue on 

osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. 
Suunnittelualueesta noin 150 metrin 

päässä oleva Lepsämäntie on osoitettu yh-
dystieksi ja Lepsämäntien pohjoispuolella, 
noin 300 metrin päässä suunnittelualu-

eesta, oleva pohjavesialue on osoitettu Uu-
denmaan 4. vaihemaakuntakaavassa. 

 
 
 

Ote Klaukkalan Osayleiskaavasta. Suunnittelualu-
een likimääräinen sijainti on osoitettu karttaan pu-
naisella soikiolla. 

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen 

likimääräinen sijainti on osoitettu karttaan punai-
sella soikiolla. 
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Uudesta, koko Uudellemaalle laadittavasta 
maakuntakaavasta käytetään nimeä Uusi-

maa-kaava 2050 ja sen aikatähtäin on vuo-
dessa 2050. Uusimaa-kaava 2050 on kak-

siportainen, eli se koostuu yleispiirteisestä 
pitkän aikavälin rakennekaavasta sekä tar-
kentavista seutukohtaisista vaihemaakun-

takaavoista. Maakuntavaltuusto on hyväk-
synyt kaavakokonaisuuden 25.8.2020. Tul-

lessaan voimaan Uusimaa-kaava kumoaa 
Nurmijärven alueen kaikki voimassa olevat 
ja lainvoimaiset maakuntakaavat. 

 
Uusimaa-kaavassa on osoitettu sama poh-

javesialue kuin Uudenmaan 4. vaihemaa-
kuntakaavassa. Suunnittelualueen lähei-
syydessä ei ole muita kohdemerkintöjä. 

 

 
 
Aluetta koskevat erilliset suunnitelmat 
ja päätökset 

 
Asemakaavoituksen edistäminen ja tontti-

tarjonnan lisääminen on yksi kolmesta 
Nurmijärven maankäytön ta-voiteohjel-
massa (15.6.2020) linjatuista tavoitteista. 

 
Alueelle ja sen ympäristöön tehdyt 

selvitykset  
 
Alueelle ja sen läheisyyteen on laadittu 

mm. seuraavat selvitykset: 
 

- Klaukkalan osayleiskaavan luonto-
selvitys, Enviro Oy 2014 

- Klaukkalan ekologiset yhteydet, En-

viro Oy 2014 
- Klaukkalan OYK-alueen lepakkosel-

vitys, Tmi Bathouse 2012 
- Historiallisen ajan muinaisjäännös-

ten inventointi, Museovirasto 2007 

- Nurmijärven arkeologinen inven-
tointi, Museovirasto 2006 

- Klaukkalan osayleiskaavan huleve-
siselvitys, Ramboll Oy 2014 

Ote voimassa olevien Uudenmaan maakuntakaa-

vojen yhdistelmästä. Suunnittelualueen likimää-
räinen sijainti on osoitettu karttaan punaisella 
soikiolla. Uusimaa-kaava 2050, ehdotus. Suunnittelualu-

een likimääräinen sijainti on osoitettu karttaan 
punaisella soikiolla. 
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- Nurmijärven kunnan kaupan palve-
luverkkoselvitys, Santasalo, luonnos 
2012 

- Klaukkalan osayleiskaavan maise-
maselvitys, Nurmijärven yleiskaa-

voitus 2014 
- Nurmijärven rakennusperintöselvi-

tys, Arkkitehtitoimisto Lehto Pelto-

nen Valkama Oy, luonnos 2010 
- Klaukkalantien kehittämisselvitys, 

Ramboll Oy 2013 
- Klaukkalan tie- ja katuverkkosuun-

nitelma 2020, Linea Konsultit Oy 

2005 
- Klaukkalan tie- ja katuverkkosuun-

nitelman päivitys, Linea Konsultit Oy 
2012 

- Nurmijärven ulkoilureitistön ja ke-

vyen liikenteen väylästön kehittä-
missuunnitelma, Ramboll Oy 2010 

- Klaukkalan osayleiskaavan aluever-
tailu, Suunnittelukeskus Oy 2006 

- Klaukkalan kehityskuvan rakenne-

mallivaihtoehdot, Luonnos 2001 
- Klaukkalan asemakaavoitettujen 

asuinalueiden täydennysrakenta-
mis-mahdollisuudet 2012 

 

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 Klaukkalan (ns. vaikutusalue) 

osalta. Asemakaavanmuutoksen vaikutuk-
set suunnittelualueelle arvioidaan nykyti-

lanteeseen verrattuna ja ns. voimassaole-
vaan asemakaavaan verrattuna. Merkittä-
vät välilliset ja välittömät vaikutukset 

maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1§ mu-
kaan tulee antaa seuraavista: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja 
ilmastoon; 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon moni-

muotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yh-

dyskunta- ja energiatalouteen sekä liiken-
teeseen; 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuri-

perintöön ja rakennettuun ympäristöön; 
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun ke-

hittymiseen. 
 
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 
loppuvuodesta 2020. Kunnanhallituksen 

hyväksymä kaavaluonnos asetetaan alus-
tavasti nähtäville 30 vuorokaudeksi. Näh-
tävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, kuulutuk-

sella sekä kunnan Internet-sivuilla ja osal-
lisilla on  mahdollisuus esittää siitä mielipi-

teitä. Viranomais- ja muu asiantuntijayh-
teistyö järjestetään lausuntopyynnöin ja 
erillisin neuvotteluin. 
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Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palaut-
teen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. 

Kunnanhallituksen hyväksymä kaavaehdo-
tus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuo-

rokaudeksi. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 
kirjeillä, kuulutuksella sekä kunnan Inter-
net-sivuilla. Osalliset voivat tehdä kaava-

ehdotuksesta muistutuksen sen nähtävillä-
oloaikana. Muistutus tulee osoittaa asema-

kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle ja toi-
mittaa kunnanviraston kirjaamoon. Viran-
omais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjes-

tetään lausuntopyynnöin ja tarvittaessa 
erillisin neuvotteluin. Asemakaavan muu-

tosehdotus laaditaan alustavasti keväällä 
2021. 
 

Hyväksyminen 
Asemakaava on vaikutuksiltaan merkittävä 

ja sen hyväksyy valtuusto. Alustavasti ase-
makaavan muutos hyväksytään kesällä 
2021. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

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, Uuden-

maan liitto, Väylä 
- 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) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Asemakaavaprosessin osallistumisvaiheet kaa-
vioesityksenä. 
 

http://www.nurmijarvi.fi/
http://www.nurmijarvi.fi/
http://www.nurmijarvi.fi/
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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 kunta@nur-
mijarvi.fi 

 
Kaavaa valmistelevat 
 

Salla Jäntti 
asemakaavasuunnittelija 

kaavan laatija 
040 317 2374 
 

Marjaana Kokkonen 
kaavavalmistelija 

040 317 2365 
 
Sähköposti:  

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 
 

Aikataulu 
 
Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan 

muutosluonnos tulee käsittelyyn  loppu-
vuodesta 2020, muutosehdotus keväällä 

2021 ja asemakaavan muutos  tulee hy-
väksymiskäsittelyyn kesällä 2021. 

 

mailto:kunta@nurmijarvi.fi
mailto:kunta@nurmijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

