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Kuulutus  

 

Asemakaavamuutoksia vireille ja luonnoksia nähtäville  

 
1. Rajamäki, Astrakanintie (1-157). Suunnittelualue sijaitsee Kylänpään asuinalueen 

pohjoisosassa, Astrakanintien varrella. Alueen asemakaavaa tarkistetaan osoittamalla alueelle 
kysyntää vastaavia pientalotontteja rakentajille. Samalla suunnitellaan Astrakanintien uusi 
linjaus ja sen edellyttämät katualueet. Asemakaavamuutoksen vireilletuloilmoitus, 
asemakaavaluonnos ja suunnitteluaineisto pidetään nähtävillä 2.9.-4.10.2021. Lisätietoja 
hankkeesta antaa kaavoitusarkkitehti Katri Peltoniemi p. 040 317 4660, 
katri.peltoniemi@nurmijarvi.fi.  
 

2. Kirkonkylä, korttelin 2021 tontti 2 (2-247). Suunnittelualue sijaitsee Pratikankujan, 
Pirkankujan, Keskustien ja Vilho Askolan raitin välisellä alueella. Alueen asemakaavaa 
tarkistetaan, jotta alueelle voidaan rakentaa uusia koulurakennuksia ja uusi lukio. Samassa 
yhteydessä tutkitaan rakennusperintökohteiden erottamista koulukiinteistöstä, omiksi 
tonteikseen, jotta ne voidaan myydä yksityiseen omistukseen. Lisäksi tarkastellaan myös alueen 
pysäköintitarvetta ja huomioidaan olemassa oleva ja tarvittava yhdyskuntatekninen huolto. 
Asemakaavamuutoksen vireilletuloaineisto pidetään nähtävillä 2.-16.9.2021. Lisätietoja 
hankkeesta antaa kaavoitusarkkitehti Katri Peltoniemi p. 040 317 4660, 
katri.peltoniemi@nurmijarvi.fi.  
 

3. Kirkonkylä, Peltomiehenkuja (2-248). Suunnittelualue sijaitsee Kirkonkylän itäosassa, 
Ilvesvuoren työpaikka-alueen pohjoispuolella. Kaavamuutosalueena on toimitilarakennusten 
KTY-2 - korttelialue 2489. Asemakaavan muutoksella kolmen KTY-2 - tontin sijasta alueelle 
sijoitetaan kaksi KTY-2 - tonttia. Samalla päivitetään tonttien numerointia ja rakennusoikeuksia. 
Asemakaavamuutoksen vireilletuloilmoitus, asemakaavaluonnos ja suunnitteluaineisto 
pidetään nähtävillä 2.9.-4.10.2021. Lisätietoja hankkeesta antaa kaavasuunnittelija Juha 
Kanniainen p. 040 317 2364, juha.kanniainen@nurmijarvi.fi.  
 

4. Klaukkala, Urheilupuisto koulu (3-350). Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan keskustan alueella, 
Lepsämäntien koillispuolella, Urheilupuiston koulun, Arkadian lukion ja sen luoteis- ja 
pohjoispuoleisen maatalousalueen alueella. Suunnittelu- ja tarkastelualueen pinta-ala on noin 6 
hehtaaria. Alueen asemakaavan muutoksella selvitetään Klaukkalan Urheilupuiston koulun 
uudisrakennuksen rakentamisen edellyttämät aluevaraukset, sen liittyminen katuverkkoon ja 
yhdyskuntatekniseen huoltoon, uuden urheilukentän sijoittamista suunnittelualueen 
pohjoisosaan sekä vanhan poistuvan koulun alueen tulevaa käyttötarkoitusta. 
Asemakaavamuutoksen vireilletuloaineisto pidetään nähtävillä 2.-16.9.2021. Lisätietoja 
hankkeesta antaa kaavoitusarkkitehti Katri Peltoniemi p. 040 317 4660, 
katri.peltoniemi@nurmijarvi.fi.  

 
 

Vireilletuloilmoitukset, asemakaavan muutosluonnokset ja valmisteluaineistot pidetään nähtävillä 
kunnan kotisivuilla www.nurmijarvi.fi sekä kunnanviraston aulassa (os. Keskustie 2B), viraston 
aukioloaikana.  
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Mahdolliset mielipiteet asemakaavamuutosten vireilletuloista ja luonnoksista on toimitettava 
kirjallisesti asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä 
osoitteeseen kunta@nurmijarvi.fi tai postitse PL 37, 01901 Nurmijärvi.  
 
Nurmijärvi 30.8.2021 
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta  
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