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Suunnittelualueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee Röykän taaja-
massa, Lopentien itäpuolella. 
 

Alueen nykytilanne 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin kolme 
hehtaaria.  Maasto on loivasti länteen päin 
viettävää niittyä ja metsikköä. Alueella ei ole 
rakennuksia. 
 
 

 
 
 

Mitä alueelle suunnitellaan? 
Asemakaavamuutoksella on tarkoitus tutkia 
toteutumattomien työpaikka-alueiden muut-
tamista asuin- ja liikekäyttöön. 
 

Aloite kaavan muuttamiseksi 
Asemakaavaa tarkistetaan Nurmijärven kun-
nan aloitteesta. 
 
 
 

Alustava suunnittelualue opaskartalla Alustava suunnittelualue ja ilmakuva  
(MML 2020) 
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Alueen maanomistus 
Suunnittelualue on kunnan omistuksessa.  
 

Aluetta koskevat kaavat 
Vuonna 2007 lainvoiman saaneessa Uuden-
maan maakuntakaavassa suunnittelualue on 
osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Mer-
kinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnit-
telua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työ-
paikka- sekä muihin taajamatoimintoihin va-
rattavat rakentamisalueet. 
 
Lopentie on merkitty Uudemaan maakunta-
kaavaan seututienä. Merkinnällä osoitetaan 
seututiet ja niihin liittyvät kadut. Merkintään 
liittyy MRL 33 § 1. momentin nojalla rakenta-
misrajoitus. Maakuntakaavakartalle merkitty 
tieyhteys voidaan yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa esittää riittävin perustein tek-
nisesti tai toiminnallisesti alemmanluokkai-
sena. 
 

Uudenmaan maakuntakaavassa on lisäksi 
osoitettu vaaleanpunaisella katkoviivamer-
kinnällä siirtoviemärin ohjeellinen linjaus.  
 
Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee 
vuonna 2017 voimaan tulleessa Uudenmaan 
4. vaihemaa-kuntakaavassa osoitettu pohja-
vesialue. 
 
Uudenmaan kokonaismaakuntakaavaa on 
valmisteltu vuosina 2016–2020. Uudesta, lä-
hes koko Uudellemaalle laaditusta maakun-
takaavasta käytetään nimeä Uusimaa-kaava 
2050 ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. 
Uusimaa-kaava 2050 on kaksiportainen, eli 
se koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin 
rakennekaavasta sekä tarkentavista seutu-
kohtaisista vaihemaakuntakaavoista. Tulles-
saan voimaan Uusimaa-kaava kumoaa Nur-
mijärven alueen kaikki voimassa olevat maa-
kuntakaavat.  
 

Ote maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistel-
mästä. Suunnittelualueen sijainti on merkitty sini-
sellä. 

Uusimaa 2050, ote. Tullessaan voimaan 
Uusimaa-kaava kumoaa Nurmijärven alueen 
kaikki voimassa olevat maakuntakaavat. 
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Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonai-
suuden 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti 
kaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Muu-
toksenhakuviranomaisena toimiva Helsingin 
hallinto-oikeus on kuitenkin välipäätöksellään 
22.1.2021 kieltänyt valtuuston hyväksymis-
päätösten täytäntöönpanon kaavoista jätet-
tyjen valitusten perusteella. Täytäntöönpa-
nokielto aiheuttaa sen, etteivät maakunta-
kaavat ole voimassa ennen kuin hallinto-oi-
keuden varsinainen päätös ratkaisee asian. 
 
Lopentie on osoitettu Uusimaa-kaavassa 
seudullisesti merkittäväksi tieksi. Viivamer-
kinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät 
maantiet ja kadut. Seudullinen merkitys voi 
johtua esimerkiksi väylän merkittävyydestä 
tavaraliikenteen tai joukkoliikenteen reittinä. 
Merkintään liittyy MRL 33§:n mukainen ra-
kentamisrajoitus. 
 
Suunnittelualueeseen ei kohdistu muita Uusi-
maa 2050 -kaavan aluevaraus-, kohde-, 
viiva-, ominaisuus- tai kehittämisperiaate-
merkintöjä. Sitä koskevat maakuntakaavan 
yleiset suunnittelumääräykset. 
 
Röykässä ei ole oikeusvaikutteista yleiskaa-
vaa. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla 
ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on 
maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan 
asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin 
otettava huomioon myös mitä yleiskaavan si-
sältövaatimuksista säädetään. Asemakaa-
voituksen yhteydessä voidaan siis tehdä 
suunnittelualuetta koskevia yleiskaavatasoi-
sia valintoja. Tämän vuoksi asemakaavatyön 
yhteydessä tullaan selvittämään kaavaratkai-
sun suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin, 
maakuntakaavaan sekä valtakunnallisiin alu-
eidenkäyttötavoitteisiin. 

 
Nurmijärven koko kunnan yleiskaavassa 
(1989, oikeusvaikutukseton) alue on merkit-
ty pientaloasutuksen alueeksi.  
 
Suunnittelualueella voimassa oleva asema-
kaava (kaavatunnus 4-007) on saanut lain-
voiman 5.9.1972. Siinä suunnittelualueelle 
on osoitettu moottoriajoneuvojen huoltoase-
mien ja liikerakennusten korttelialue (AML, 
tehokkuusluku e=0.40), jonka rakennusoi-
keudesta saadaan käyttää enintään 10 % 
asunnoiksi sekä pienteollisuusrakennusten 
korttelialue (TP, tehokkuusluku e=0.30). 
 

Ote ajantasa-asemakaavasta. Sinisellä 
alustavan suunnittelualueen sijainti. 
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Aluetta koskevat erilliset suun-
nitelmat ja päätökset 
Asemakaavoituksen edistäminen ja tonttitar-
jonnan lisääminen on yksi kolmesta Nurmijär-
ven maankäytön tavoiteohjelmassa 
(15.6.2020) linjatuista tavoitteista. 
 
Kaava-alueella on voimassa rakennuskielto. 
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on 
päättänyt 26.11.2019 § 87 jatkaa rakennus-
kieltoa oheisen kartan mukaisella alueella 
31.12.2021 saakka.  
 

Alueelle ja sen ympäristöön 
tehdyt selvitykset  
Alueelle ja sen läheisyyteen on laadittu mm. 
seuraavat selvitykset: 
 

- Röykän itäpuolisen alueen luontosel-
vitys, Enviro Oy 11.12.2020 

- Nurmijärven Röykän lepakkoselvitys, 
Tmi Metsäsiipi Rasmus Karlsson 
9.12.2020 

- Maaperän pilaantuneisuuden tutki-
mus: Thermisol Oy, Nurmijärvi, Envi-
metria Oy 12.1.2015 

- Nurmijärven rakennusperintöselvitys, 
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Val-
kama Oy, luonnos 6.5.2010 

- Nurmijärven arkeologinen inventointi, 
Museovirasto / Johanna Seppä 2006 

- Nurmijärvi, Historiallisen ajan muinais-
jäännösten inventointi, Museovirasto / 
Tapani Rostedt 2008 

- Nurmijärven kunnan kaupan palvelu-
verkkoselvitys, Santasalo 28.5.2012 

- Nurmijärven kevyen liikenteen verkos-
ton ja ulkoilureitistön suunnitelma, 
Ramboll Oy 2010 

- Nurmijärven ekologiset yhteydet, 
luonnos, Enviro Oy 14.2.2014 

 

Asemakaavan muutoksen vai-
kutusten arviointi  
Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset ar-
vioidaan kaavoituksen yhteydessä. Vaikutus-
ten selvittäminen perustuu olemassa oleviin 
tai laadittaviin selvityksiin ja suunnitelmiin 
sekä osallisilta saatavaan palautteeseen. 
Vaikutusten arviointi laaditaan kunnan ase-
makaavoitusyksikössä. Vaikutuksia tarkas-
tellaan suunnittelualueen ja osittain koko 
Röykän (ns. vaikutusalue) osalta. Asema-
kaavanmuutoksen vaikutukset suunnittelu-
alueelle arvioidaan nykytilanteeseen verrat-
tuna ja ns. voimassaolevaan asemakaavaan 
verrattuna. Merkittävät välilliset ja välittömät 
vaikutukset maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen 1 § mukaan tulee antaa seuraavista: 
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja il-
mastoon; 

Rakennuskiellossa oleva alue punaisella. 
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3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuo-
toisuuteen ja luonnonvaroihin; 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdys-
kunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-
seen; 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuripe-
rintöön ja rakennettuun ympäristöön; 
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehitty-
miseen. 
 

Kaavoituksen kulku ja osallis-
tuminen 
Kaavan valmistelijoihin voi olla yhteydessä 
kaikissa kaavaprosessin vaiheissa. (Kaavoi-
tuksen yhteystiedot osallistumis - ja arviointi-
suunnitelman lopussa). 
 
Aloitusvaihe 
Suunnitteluprosessi käynnistyy kun asema-
kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää 
kaavan vireille tulosta. Vireilletulosta ilmoite-
taan kuulutuksella. Osallistuminen kaava-
hankkeessa esitetään osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmassa, OAS, joka asetetaan 
nähtäville 14 vuorokaudeksi.  
 
OAS:iin liittyviä mielipiteitä ja huomautuksia 
voi esittää sen nähtävilläoloaikana sekä koko 
kaavaprosessin ajan aina ehdotusvaihee-
seen saakka. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kir-
jeillä, kuulutuksella sekä kunnan internet-si-
vuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 
edetessä. 
 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan alustavasti 
syksyllä 2021. Kunnanhallituksen hyväk-
symä kaavaluonnos asetetaan alustavasti 
nähtäville 30 vuorokaudeksi. Nähtävilläolosta 

ilmoitetaan kirjeillä, kuulutuksella sekä kun-
nan Internet-sivuilla ja osallisilla on  mahdol-
lisuus esittää siitä mielipiteitä. Viranomais- ja 
muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lau-
suntopyynnöin ja erillisin neuvotteluin. 
 
Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Kun-
nanhallituksen hyväksymä kaavaehdotus 
asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokau-
deksi. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, 
kuulutuksella sekä kunnan Internet-sivuilla. 
Osalliset voivat tehdä kaavaehdotuksesta 
muistutuksen sen nähtävilläoloaikana. Muis-
tutus tulee osoittaa asemakaavoitus- ja ra-
kennuslautakunnalle ja toimittaa kunnanvi-
raston kirjaamoon. Viranomais- ja muu asian-
tuntijayhteistyö järjestetään lausuntopyyn-
nöin ja tarvittaessa erillisin neuvotteluin. Ase-
makaavan muutosehdotus laaditaan alusta-
vasti vuoden 2022 aikana. 
 
Hyväksyminen 
Asemakaava on vaikutuksiltaan merkittävä ja 
sen hyväksyy valtuusto. Alustavana aikatau-
lutavoitteena on, että valtuusto voi tehdä ase-
makaavasta hyväksymispäätöksen keväällä 
2023. 
 
 
 

Asemakaavaprosessin osallistumisvaiheet 
kaavioesityksenä. 
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Kaavahankkeen osalliset 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:  

- alueen ja lähialueiden asukkaat ja 
maanomistajat 

- Nurmijärven kunnan hallinto (mm. ym-
päristötoimiala) ja luottamuselimet 
(asemakaavoitus- ja rakennuslauta-
kunta, kunnanhallitus, kunnanval-
tuusto) 

- muut viranomaiset: Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY), Keski-Uudenmaan ympäristö-
keskus, Keski-Uudenmaan pelastus-
laitos, Uudenmaan liitto, TUKES, 
Väylä 

- yritykset: alueella toimivat yritykset, 
Nurmijärven Sähkö Oy, Nurmijärven 
Vesi, TeliaSonera Oyj, Elisa Oyj 

 

Kaavahankkeesta tiedottami-
nen 
Kaavahankkeen etenemistä ja päätöksente-
koa voi seurata Nurmijärven kunnan sivuilla 
osoitteessa www.nurmijarvi.fi.  Kaava-asia-
kirjat ovat esillä asemakaavoituksen sivuilla: 
Kuntalaisen palvelut  Maankäyttö ja lii-
kenne  Kaavoitus  Ajankohtaiset asema-
kaavat 
 
Suunnittelun etenemisestä sekä osallistumis-
mahdollisuuksista tiedotetaan: 
 

- kirjeillä osallisille (alueen maanomis-
tajat) 

- Nurmijärven Uutisissa 
- kunnanviraston ilmoitustaululla tai 

kaavoituksen asiakaspalvelussa 
- kunnan verkkosivuilla www.nurmi-

jarvi.fi 
- lausuntopyynnöillä (viranomaiset) 

Mielipiteet ja muistutukset 
Kaava-aineiston nähtävilläolosta tiedotetaan 
kuulutuksella, joka julkaistaan Nurmijärven 
Uutisissa. 
 
Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee toi-
mittaa osoitteeseen:  
 
Nurmijärven kunta, Asemakaavoitus ja ra-
kennuslautakunta, Keskustie 2 B, PL 37, 
01901 Nurmijärvi  
 
tai sähköpostilla osoitteeseen  
kunta@nurmijarvi.fi 
 

Yhteystiedot 
Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät kunnan ko-
tisivuilta: Kuntalaisen palvelut  Maankäyttö 
ja liikenne  Kaavoitus  Ajankohtaiset ase-
makaavat 
 
Marjaana Kokkonen 
kaavavalmistelija 
040 317 2365 
 
Sähköposti:  
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 
 

Aikataulu 
Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavaluon-
nos tulee käsittelyyn syksyllä 2021, kaavaeh-
dotus loppuvuodesta 2022 ja asemakaava  
tulee hyväksymiskäsittelyyn  keväällä 2023. 
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