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Tässä kaavoituskatsauksessa esitetään vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat. Näiden lisäksi voi käynnistyä myös 
muita kaavoitushankkeita. Kaavojen vireilletulosta tiedotetaan kaavakohtaisesti erikseen. Lisäksi esitetään arvio asumiseen 
varattujen tonttien riittävyydestä.

KAAVOITUSKATSAUS 2021 

Vanha-Klaukan havainnekuva

KAAVOITUSKATSAUS 2021
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KUNTA TIEDOTTAA

Kaavoittaminen on maa-alueiden käy-
tön suunnittelua, joka perustuu maan-
käyttö- ja rakennuslakiin (MRL). 
Maankäytön suunnittelua tehdään eri 
tarkkuustasoilla siten, että ylemmän 
tason suunnitelmat ovat suurpiirtei-
sempiä ja ohjaavat tarkempia alemman 

Kuntalaiset ja muut osalliset voivat 
osallistua ja vaikuttaa ympäristönsä 
suunnitteluun ja kaavoitukseen kaavan 
vireilletulosta lähtien. 

Osallisilla tarkoitetaan kaavoitettavan 
alueen maanomistajia ja kaikkia niitä, 
joiden asumiseen, työntekoon tai mui-
hin oloihin kaava saattaa huomattavas-
ti vaikuttaa, sekä niitä  viranomaisia ja 
yhteisöjä, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään.
 
Kaavoitukseen ryhdyttäessä laadi-
taan erillinen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma (OAS). Siinä kerrotaan, 
miten osalliset saavat tietoa suunnit-
telun lähtökohdista ja miten he voivat 
osallistua kaavoituksen valmisteluun 
sekä kertoa mielipiteensä asiasta. 

Tonttivarannon seurannan mukaan 
lainvoimaisissa asemakaavoissa asumi-
seen varattua tonttivarantoa Nurmijär-
vellä on yhteensä noin 409 000 kerros-
neliömetriä (kem2), josta kerrostaloille 
124000 kem2, rivitaloille 42 000 kem2 
ja omakotitaloille 243 000 kem2. Va-
ranto mahdollistaa laskennallisesti 
noin 1800 kerrostaloasunnon, 560 ri-
vitaloasunnon ja n. 850 omakotitalon 
rakentamisen. 

Voimassa olevan Helsingin seudun 
kuntien ja valtion maankäyttöä, asu-
mista ja liikennettä koskevan MAL-
sopimuksen mukaan asuntotuotannon 
tulisi olla keskimäärin noin 440 asun-
toa vuodessa. Valmisteilla on yleis- ja 
asemakaavahankkeita sekä maanhan-
kintatoimenpiteitä, joilla tonttivarantoa 
pyritään lisäämään ja ylläpitämään ky-
syntää vastaavaksi.

Kaavojen laatiminen on kunnan tehtävä

tason suunnitelmia. Maakunnan liiton 
laatima maakuntakaava ohjaa kunnan 
yleiskaavojen laadintaa, ja yleiskaava 
puolestaan on ohjeena asemakaavo-ja 
laadittaessa. Asemakaavat valmistellaan 
asemakaavoitus- ja rakennuslautakun-
nalle ja yleiskaavat elinvoimalautakun-

Arvio asumiseen 
varattujen 
tonttien riittävyydestä 

Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet 
maankäytön suunnitteluun 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmah-
dollisuudet järjestetään kunkin kaavoi-
tushankkeen merkittävyyden kannalta 
sopivalla tavalla. Kaavasta tiedotetaan 
kuuluttamalla lehdessä ja kunnan koti-
sivuilla sekä ilmoittamalla maanomis-
tajille kirjeitse tai vastaavalla tavalla. 
Usein pidetään myös esittelytilaisuuk-
sia. Vireillä olevat kaavat ovat nähtä-
villä myös kunnan kotisivuilla. 

Vireillä olevat kaavat löytyvät kunnan 
kotisivuilta:
nurmijarvi.fi/kuntalaisen palvelut/
maankäytto-ja-liikenne/kaavoitus

nalle. Pääsääntöisesti kunnanvaltuusto 
hyväksyy sekä yleis- että asemakaavat. 
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakun-
ta voi myös hyväksyä muut kuin vaiku-
tuksiltaan merkittävät asemakaavat.

Maakuntakaava           Yleiskaava         Asemakaava

Vanha-Klaukan havainnekuva

KAAVOITUSKATSAUS 2021
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KIRJASTO
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat koko Suomea. Ne varmistavat valtakunnallisesti merkittävien seikkojen 
huomioon ottamisen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Ne käsittelevät seuraa-
via kokonaisuuksia: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Muut kaavoitusta ohjaavat suunnitelmat

Maakuntakaava on seudullinen maan-
käytön suunnitelma. Yleispiirteisenä 
ja laaja-alaisena maankäytön suunni-
telmana se välittää valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoi-
tukseen sekä sovittaa yhteen kuntien 
maankäyttötarpeet ja valtakunnalliset 
intressit. Nurmijärven kunnan alueel-
la maakuntakaavan laatimisesta vastaa 
Uudenmaan liitto. Uudenmaan liiton 
alueella on voimassa useita maakunta-
kaavoja, jotka käsittelevät eri teemoja.

Kokonaismaakuntakaava, 
Uusimaa-kaava 2050

Uusimaa-kaava kattaa koko Uuden-
maan maakunnan alueen ja sen aika-
tähtäin on vuodessa 2050. Kaava koko-
aa yhteen kaikki maankäytön keskeiset 
teemat, jotka tulee ratkaista maakun-
takaavalla. Maakuntakaavan koostuu 
kolmesta seutujen vaihemaakuntakaa-
vasta. Seuduittain laadittavissa vaihe-
kaavoissa käsitellään kunkin seudun 
tärkeiksi nostamat maakuntatason ai-
heet. Nurmijärveä koskee Helsingin 
seudun vaihemaakuntakaava. Uusimaa-
kaava 2050 on hyväksytty elokuus-
sa 2020. Uusimaa-kaava 2050 ei ole 
vielä voimassa, koska kaavan hyväksy-
mispäätöksestä on valitettu Helsingin 
hallinto-oikeuteen.

Maakuntakaava ohjaa kunnan kaavoitusta

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä. Lisätietoja 
maakuntakaavoituksesta:
uudenmaanliitto.fi



NURMIJÄRVI  37  

JOUKKOLIIKENNEKAAVOITUSKATSAUS 2021

Nurmijärven kuntastrategia on hyväk-
sytty valtuustossa helmikuussa 2018. 
Strategia laaditaan valtuustokausittain 
n. kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ja se 
ohjaa kuntakokonaisuuden toimintaa.  

Sekä yleis- että asemakaavoja varten 
tehdään maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämiä selvityksiä ja vaikutusar-

Kuntastrategia  

Kaavoja varten laaditaan selvityksiä ja  
arvioidaan kaavojen vaikutuksia 

Nurmijärvi osallistuu Helsingin seudun 
14 kunnan maankäytön, liikenteen ja 
asumisen yhteistyöhön muiden KUU-
MA-kuntien, Helsingin, Espoon, Van-
taan ja Kauniaisten kanssa. 

Helsingin seudulle on laadittu 
MAL 2019-suunnitelma, jossa on sovi-
tettu yhteen alue- ja yhdyskuntaraken-
teen sekä liikennejärjestelmän kehittä-
misperiaatteet ja ratkaisut. 

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja 
liikenteen suunnittelun MAL-yhteistyö 

MAL 2019 -suunnitelma on hyväksyt-
ty syksyllä 2019. MAL 2023 -suunnitel-
man laatiminen on aloitettu ja puiteoh-
jelma sen laatimiseksi on hyväksytty 
vuodenvaihteessa 2020/2021.

Helsingin seudun kuntien ja valtion vä-
lillä on sopimus koskien maankäyttöä, 
asumista ja liikennettä. Sopimus seu-
dun asunto- ja tonttitarjonnan lisäämi-
seksi on voimassa vuoden 2023 loppuun 

saakka toimenpiteiden osalta, mutta 
tavoitteiden osalta vuoteen 2031. Sopi-
muksessa on asuntotuotannon lisäksi 
sovittu seudun ja asuntotuotannon ke-
hittämisen tarvitsemista liikennehank-
keista. Sopimus perustuu MAL 2019 
-suunnitelmaan.

Kunnan kannalta merkittävä hanke 
Klaukkalan kehätien rakentaminen 
perustui MAL-sopimukseen kaudella 
2016–2019. 

Lisätietoja 
MAL-yhteistyöstä: 
www.hsl.fi/mal

Kuntastrategiaa toteutetaan vuosit-
tain talousarvion yhteydessä päätettä-
villä tavoitteilla. Kuntastrategia: 

www.nurmijarvi.fi/strategia

viointeja, jotka koskevat mm. liikennet-
tä, luonto- ja ympäristöasioita ja melua.

Kuhakoski



YLEISKAAVOITUS

Voimassa ja vireillä olevat yleiskaavat

Kaavojen valmisteluaineistoon 
voi tutustua yleiskaavoituksen 
kotisivuilla: nurmijarvi.fi/yleiskaavoitus

KAAVOITUSKATSAUS 2021
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ALEKSIS KIVI -VIIKKOKAAVOITUSKATSAUS 2021

Taajamien 
osayleiskaavat

Taajamien osayleiskaavat ohjaavat ase-
makaavojen laadintaa ja tarkistamista 
taajamissa sekä määrittelevät mm. taa-
jamien kasvusuunnat, virkistysalueet ja 
yhteysverkostot.

YLEISKAAVOITUKSEN 
YHTEYSTIEDOT

Ympäristötoimiala /Yleiskaavoitus
Keskustie 2B, 
01900 Nurmijärvi
puh. 09 250 021
nurmijarvi.fi /yleiskaavoitus

Kaavoituksen asiakaspalvelu
puh. 040 317 2394

Yleiskaava-asiat 
elinvoimalautakunnassa 

Lehtonen Jouko,
tekninen johtaja
elinvoimalautakunnan esittelijä 
puh. 040 317 2300

Yleiskaavoituksen henkilökunta 

Backman Katri, 
(poissa 30.6.21 saakka) 
yleiskaavasuunnittelija
puh. 040 317 2370

Junttila Arja, yleiskaavainsinööri
(suunnittelutarveratkaisut, poikkeamis-
päätökset haja-asutusalueella)
puh. 040 317 2530

Jäppinen Sakari, 
yleiskaavasuunnittelija
puh. 040 317 2380

Liski Juho, 
yleiskaavasuunnittelija
puh. 040 317 4921

Pihala Anita, 
yleiskaavapäällikkö
puh. 040 317 2045

Tapper Eija,
 suunnitteluavustaja 
(suunnittelutarveratkaisut) 
puh.  040 317 2528

Sähköpostiosoitteet ovat:
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

Palojoen osayleiskaava
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena 
sisältäen rakentamisen mitoituksen. 
Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamis-
ta koskevia suunnittelutarveratkaisuja 
ja muuta maankäyttöä. 

Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtä-
villä maaliskuussa 2017. Osayleiskaava-
ehdotus valmistellaan elinvoimalauta-
kunnan käsittelyyn vuodenvaihteessa 
2021/2022.

Kirkonkylän osayleiskaava
Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa 
Kirkonkylän asemakaavoitusta ja 
kunnan maanhankintaa taajaman 
kehittämiseksi. 

Osayleiskaavan laadintaa palvelevana 
selvityksenä on teetetty mm. Kirkon-
kylän ja Rajamäen liikenneverkkosel-
vityksen päivitys ja luontoselvitys. Kir-
konkylän osayleiskaava on kuulutettu 
vireille tulleeksi vuoden 2016 keväällä. 
Kirkonkylän osayleiskaavaluonnos oli 
nähtävillä valmisteluvaiheen kuule-
mista varten keväällä 2019. Kaavaeh-
dotus on tavoitteena saada nähtäville 
kesällä/alkusyksystä 2021.

Maaseutualueiden 
osayleiskaavat

Maaseutualueiden osayleiskaavat oh-
jaavat rakentamista ja maankäyttöä 
alueilla, joille ei tulla laatimaan ase-
makaavoja. Mitoittavien osayleiskaa-
vojen rakentamismahdollisuuksien 
arviointiin vaikuttavat tilan sijainti 
yhdyskuntarakenteessa, tilan pinta-
ala sekä alueelta tehty ympäristö- ja 
maisemaselvitys.

KAAVOITUSKATSAUS 2021

Palojoki
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ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavoitus kehittää Nurmijär-
ven taajamia ja luo edellytyksiä hy-
välle elinympäristölle. Asemakaaval-
la ohjataan asumisen, viheralueiden, 
työpaikkojen ja liikenteen sijoittumista 
taajamissa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
mukaisesti kunnanvaltuusto hyväksyy 
vaikutukseltaan merkittävät asemakaa-
vat. Vaikutuksiltaan vähäiset asema-

Kaavoitusprosessi pähkinänkuoressa

Aloitus
Kaava tulee vireille, eli kaavoitus aloitetaan. Aluksi 
tarkastellaan lähtökohtia ja asetetaan kaavalle 
tavoitteet. Niiden pohjalta laaditaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS).

Suunnittelun tueksi laaditaan selvityksiä ja arvioidaan 
vaikutuksia. Kaikki kiinnostuneet voivat  kommentoida 
kaavan luonnosta tässä vaiheessa sen ollessa nähtävillä. 
Sillä pyritään saamaan suunnittelun tueksi mielipiteitä ja 
parannusehdotuksia.

Seuraavaksi laaditaan luonnoksen ja siitä esitettyjen 
kommenttien sekä parannusehdotusten pohjalta 
kaavaehdotus. Ehdotus on luonnoksen tapaan 
julkisesti nähtävillä ja siitä on mahdollista jättää 
muistutus.

Kaavat hyväksytään lopuksi joko kunnanvaltuustossa 
tai asemakaava- ja rakennuslautakunnassa (vain 
merkitykseltään vähäiset kaavat).

Luonnos

Ehdotus

Hyväksyminen

1
2

3
4

Mielipiteet OAS:sta

Muistutukset kaava-
ehdotuksesta

Mielipiteet kaava-
luonnoksesta

Valitus-
mahdollisuus 
päätöksestä

kaavat hyväksyy asemakaavoitus- ja 
rakennuslautakunta.

Alla listattujen kaavahankkeiden li-
säksi myös muita hankkeita voidaan 
toteuttaa harkitusti. Esimerkkinä mai-
nittakoon Klaukkalan ja Kirkonkylän 
pienet täydennysrakentamishankkeet. 
Näistä hankkeista tiedotetaan osallisil-
le erikseen.

Kaavahankkeiden toteuttaminen saat-
taa edellyttää kunnan maapolitiikan 
mukaisesti maanhankintaa tai maan-
käyttösopimusta, mikäli alueella on yk-
sityistä maanomistusta.

Kaavan tiedoissa ilmoitettu aikataulu 
on suuntaa antava. Alla olevassa kaa-
viossa on esitetty asemakaavaprosessi 
vaiheineen.

KAAVOITUSKATSAUS 2021

Hyväksymiskäsittelyssä olleet asemakaavat ja asemakaavamuutokset

1-156 Rajakaari
Asemakaavan muutoksella mahdollis-
tetaan alueen osoittaminen Seitsemän 
veljeksen koulun ja sen toimintoihin lä-
heisesti liittyvien toimintojen kortteli-
alueeksi. Samalla on tutkittu alueen ra-
kennusperintökohteiden säilyttämisen 
edellytykset. Kaava on hyväksytty val-
tuustossa 27.1.2021.

2-232 Heinoja I
Asuinalue. Hyväksytty valtuus-
tossa tammikuussa 2020. Pää-
töksestä on valitettu Helsingin 
hallinto-oikeuteen.

1-155 Kylänpää, Metsolankaari
Alueen asemakaavan tarkistaminen si-
ten, että Kylänpään alueelta, Rajamäen 
keskustan tuntumasta, voidaan osoittaa 
kysyntää vastaavia tontteja rakentajille. 
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakun-
ta on hyväksynyt kaavan 2.3.2021.

2-241 Toreeni II
Kaavalla mahdollistetaan uuden liike-
rakennuksen rakentaminen Kirkonky-
lälle Rajamäentien – Raalantien risteyk-
seen. Kaava on hyväksytty valtuustossa 
24.3.2021. 

Hyväksytyt kaavat, joista on valitettu

Katso lisää:
nurmijarvi.fi/asemakaavoitus
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Ajankohtaiset asemakaavat ja asemakaavamuutokset

KIRKONKYLÄ

2-198 Vanhan sähkölaitoksen ympäris-
tö, valmisteluvaihe
Kirkonkylän keskustaa täydennetään 
asuinrakentamisella. Alueelle sijoittuu 
asumisen lisäksi toimitiloja ja palvelui-
ta. Asemakaavamuutoksessa tutkitaan 
myös rakennussuojelun toteuttamista.

2-204 Heinoja II, valmisteluvaihe 
Heinojan II:n kaavahanke täydentää 
Heinoja I -kaava-aluetta pientalovaltai-
sella asuinalueella. Alue sijaitsee Hei-
noja I -alueen eteläpuolella Raalantien 
varressa. Kaavan yhteydessä tehdään 
maankäyttösopimus, koska alue on pää-
osin yksityisessä omistuksessa. 

2-242 Ilvesvuoren työpaikka-alueen 
kortteli 2421, tontti 1, aloitusvaihe
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus 
muuttaa toteutumaton liikerakennusten 
korttelialue ja yleinen pysäköintialue 
toimitilarakennusten korttelialueeksi. 

2-243 Rantapuisto, valmisteluvaihe
Asemakaavan muutoksella tutkitaan 
kunnan omistuksessa olevan toteutta-
mattoman ja rakentamattoman viher-
alueen osoittamista erillispientalora-
kentamiseen, ns. minitontteina.

2-244 Puisto Perttulantien varressa 
(Heikkarinpuisto), valmisteluvaihe
Asemakaavan muutoksella tutkitaan 
kunnan omistuksessa olevan toteutta-
mattoman ja rakentamattoman viher-
alueen osoittamista keskustaluonteiseen 
asuinrakentamiseen.

2-245 Pratikankuja 11, valmisteluvaihe
Asemakaavan muutoksella tutki-
taan kunnan omistuksessa olevan 
asuinliikerakennusten korttelialu-
een osoittamista keskustaluonteiseen 
asuinrakentamiseen.

2-XXX Krannilan kolmio, tulossa 
vireille
Kaavalla tiivistetään Kirkonkylän kes-
keisen alueen taajamarakennetta. Alue 
tulee pääosin asuinkäyttöön.

KAAVOITUSKATSAUS 2021

Hyväksymiskäsittelyssä olleet asemakaavat 
ja asemakaavamuutokset on merkitty tum-
manvihreällä, ajankohtaiset asemakaavat ja 
asemakaavamuutokset vihreällä ja lähivuosi-
na edistettävät asemakaavatyöt keltaisella.
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RÖYKKÄ

4-049 Lopentien itäpuoli, tulossa 
vireille
Tutkitaan työpaikka-alueiden muutta-
mista asuin- ja liikekäyttöön.

LEPSÄMÄ

6-025 Lintumetsän koulu, aloitusvaihe
Asemakaavamuutos tehdään Lintu-
metsän koulu- ja päiväkotirakennuksia 
varten.

RAJAMÄKI

1-152 Hellaspolun alue, ehdotusvaihe
Hellaspolun alueen asemakaavan muu-
toksen tavoitteena on taajaman kes-
keisen osan yhdyskuntarakenteen 
täydentäminen ja keskustan taajama-
kuvallinen kehittäminen. Kaava mah-
dollistaa Kylänpään alueen liittymisen 
keskustaan kevyen liikenteen alikulku-
yhteyden kautta.

Hyväksymiskäsittelyssä olleet asemakaavat ja 
asemakaavamuutokset on merkitty tumman-
vihreällä, ajankohtaiset asemakaavat ja asema-
kaavamuutokset vihreällä ja lähivuosina edis-
tettävät asemakaavatyöt keltaisella.
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KLAUKKALA

3-326 Viirinlaakso II, valmisteluvaihe
Kaavahanke sijoittuu Viirinlaakson 
alueen viereen uuden matkakeskuk-
sen läheisyyteen täydentäen rakenteil-
la olevaa uutta keskustaa. Viirinlaak-
son alueelle suunnitellaan asumista ja 
kaupallisia palveluita. Kaavalla mah-
dollistetaan katuyhteys Viirinlaaksosta 
Klaukkalan kehätielle.

3-340 Luhtajoentie-Havumäentie, 
hyväksymisvaihe
Kaavalla kehitetään Klaukkalan lii-
kenneyhteyksiä Klaukkalan kehätien 
suuntaan. Kaavahankkeella yhdistetään 
Luhtajoentien eritasoliittymä Mäntys-
aloon nykyiseen Havumäentiehen.

3-341 Sorvitie, ehdotusvaihe
Taajama-alueen tiivistäminen ja täy-
dennysrakentaminen. Alue osoitetaan 
asuinkäyttöön. Kaavan yhteydessä teh-
dään maankäyttösopimus, koska alue 
on yksityisessä omistuksessa. 

3-344 Ropakkotien pysäköintialueet, 
ehdotusvaihe
Tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa yleis-
tä pysäköintiä alueelle.

3-345 Alitilantien pysäköintialueet, 
ehdotusvaihe
Tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa yleis-
tä pysäköintiä alueelle.

3-346 Jokimetsä, aloitusvaihe
Asemakaavan muutoksella laajenne-
taan Klaukkalan Haikalan pientalo-
aluetta pohjoiseen Jokimetsän alueel-
le. Alue on tällä hetkellä asemakaavan 
maatalousaluetta (M), Klaukkalan 
osayleiskaavassa alue on osoitettu AP-
alueeksi. Alueelle kaavaillaan alustavas-
ti pientalorakentamista.

3-347 Metsäkyläntie, ehdotusvaihe
Asemakaavan muutoksella tutkitaan 
olemassa olevien toimitilatonttien ra-
kennusoikeuden nostamista alueella 
toimivien yritysten toimintaedellytys-
ten parantamiseksi. Kaavan yhteydes-
sä tehdään maankäyttösopimus, koska 
alue on yksityisessä omistuksessa. 

3-XXX Sudentullin työpaikka-alue, tu-
lossa vireille
Suunnitellaan työpaikka-alue Klaukka-
lan ohikulkutien läheisyyteen. Alue on 
Klaukkalan osayleiskaavassa osoitettu 
työpaikka-alueeksi.

3-XXX Viirinlaakso I, tulossa vireille
Asemakaavan muutoksella mahdolliste-
taan solmitun tontinluovutussopimuk-
sen mukainen liikerakentaminen Vii-
rinlaakson keskustassa.

KAAVOITUSKATSAUS 2021

Ajankohtaiset asemakaavat ja asemakaavamuu-
tokset on merkitty vihreällä ja lähivuosina edis-
tettävät asemakaavatyöt keltaisella.
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Asemakaavan laatimisoikeus kuuluu 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
kunnalle. Ensisijaisesti uudet asema-
kaavat laaditaan kunnan omistamalle 
maalle.

Kaavamuutoksia voidaan laatia myös 
yksityisten omistamille alueille. Kaa-
vanlaatimissopimuksella sovitaan kaa-
van laatimisesta aiheutuvien kustan-
nusten korvaamisesta maanomistajan 
kanssa.

KLAUKKALA

Mäyränkallio
Suunnitellaan työpaikka-alue Hä-
meenlinnantien (Mt 130) ja Metsäky-
läntien väliselle alueelle Klaukkalan 
itäpuolelle. Aluetta tarkastellaan suu-
rempana kokonaisuutena niin, että 
tarkasteluun saadaan mukaan vierei-
set Mt 130 ja kolmostien väliset yleis-
kaavan TP-alueet.

Tornimäentie
Kaavatyön tavoitteena on moni-
puolistaa Klaukkalan liikenneverk-
koa ja luoda edellytyksiä alueen 
kehittymiselle nauhataajamasta 
verkostotaajamaksi.

Lahnuksentien C-2 ja AKR-1 alueet
Laajennetaan Klaukkalan keskus-
tan ja sen vaikutusaluetta palvelevi-
en keskustatoimintojen aluetta sekä 
kerrostalovaltaista aluetta Lahnuk-
sentien varteen. Alue on Klaukkalan 
osayleiskaavassa osoitettu keskusta-
toimintojen alueeksi ja kerrostaloval-
taiseksi alueeksi.

Klaukkalantie, osa 2
Kaavalla mahdollistetaan Klaukka-
lantien joukkoliikenteen sekä taaja-
makuvan kehittäminen Kirkkotien 
liittymästä Vantaan rajalle.

Klaukkalan täydennysrakentaminen
Klaukkalan keskustan rakentamat-
tomien alueiden täydennysrakenta-
minen, erityisesti hyvin sijaitsevilla, 
kestävillä kulkumuodoilla saavutet-
tavilla alueilla. 

Lähivuosina edistettävät asemakaavatyöt

Kaavan laatimisesta perittävät kustannukset ja 
maankäyttösopimukset

Mikäli asemakaavalla tai asemakaa-
van muutoksella maa-alueen tai ton-
tin rakennusoikeus nousee, laaditaan 
kaavan laatimisen yhteydessä maan-
käyttösopimus valtuuston hyväksymän 
maapoliittisen ohjelman periaatteiden 
mukaisesti. 

Kunnan ja maanomistajan kesken teh-
tävällä maankäyttösopimuksella sovi-
taan kaavan toteuttamisen kustannuk-
siin osallistumisesta.

KIRKONKYLÄ

Lääketehtaan alue
Keskustan täydennysrakentaminen. 
Aluetta suunnitellaan asuinkäyttöön.

Heinoja III
Alueen kehittäminen asumiseen ja sen 
edellyttämän ajoyhteyden avaaminen 
Raalantieltä Rajamäentielle.

Kirkonkylän täydennysrakentaminen
Selvitetään täydennysrakentamiskoh-
teita, joilla voidaan tehostaa Kirkonky-
län keskustan maankäyttöä erityisesti 
hyvin sijaitsevilla, kestävillä kulkumuo-
doilla saavutettavilla alueilla. 

HERUNEN

Herunen, etelä- ja pohjoisosa
Tarkistetaan Herusen etelä- ja pohjois-
osien asemakaavoja.

ASEMAKAAVOITUKSEN 
YHTEYSTIEDOT 

Ympäristötoimiala / 
Asemakaavoitus 
PL 37, 
Keskustie 2 B, 
01900 Nurmijärvi 
puh. 09 250 021 

Kaavoituksen asiakaspalvelu 
puh. 040 317 2394 

Asemakaava-asiat asemakaavoi-
tus- ja rakennuslautakunnassa
 
Lehtonen Jouko, 
tekninen johtaja,
asemakaavoitus- ja rakennuslauta-
kunnan 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

Vento Essi
kaavoitusarkkitehti
puh. 040 317 2375

Sähköpostiosoitteet:  
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

Kylänpää

KAAVOITUSKATSAUS 2021

Kirkonkylä
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