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Asemakaavan tunniste  edot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Kaavan nimi:  Klaukkala, Kyijynpuisto
Kaavatunnus:  3-297
Kaava-alue:  Asemakaavan muutos koskee 
  Klaukkalan kor  elin 3336 luoteispuo- 
  lista puistoalue  a, VP.
Kaavan laa  ja:  Kaavoitusarkkiteh   Katri Peltoniemi
Yhteys  edot:  Nurmijärven kunta    
  Ympäristötoimiala, Asemakaavoitus 
  PL 37      
  01901 Nurmijärvi

Vireilletuloaineisto nähtävillä:  xxxx
Luonnos nähtävillä:   xxxx
Ehdotus nähtävillä:   xxxx
Hyväksymispäivä:   xxxx

1.2 Kaava-alueen sijainti

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Klaukkalan kes-
kustassa, Klaukkalan  en ja Isoseppälän sekä Viirin  en 
välisellä alueella, kor  elin 3336 luoteispuolella.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

3-297, Klaukkala, Kyijynpuisto
Alueen asemakaavaa tarkistetaan, jo  a alueelle voi-
daan rakentaa keskustaluonteinen asuinkerrostalojen 
kor  elialue, jolle sijoi  uu alustavas   kaksi kerrostaloa. 
Alueen laajuus on 6644 m2 ja kaavailtu rakennusoikeus 
n. 4000 k-m2. Alueen kaavoitus perustuu hyväksy  yyn 
kaavanlaa  missopimukseen (asraltk 26.08.2021), sekä 
toteu  ajan laaditu  amiin viitesuunnitelmiin.

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakir-
joista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

            Asemakaavan muutosta varten on laadi  u:
• Klaukkalan Kyijynpuisto, Hulevesisuunnitelma 
asemakaavan muutosta varten, Sitowise Oy, 
2021
• Meluselvitys, Kyijynpuiston asemakaavamuu-
tos, Sitowise Oy, 2021
• Kyijynpuisto rakenne  avuusselvitys, Insinööri-
toimisto pohjatekniikka Oy, 2018

Muita suunni  elualue  a koskevia selvityksiä:
• Klaukkalan osayleiskaavan luontoselvitys, Envi-
ro Oy, 2012, päivitys 2014
• Klaukkalan osayleiskaava-alueen lepakkokar-
toitus 2010 ja 2012, Bathouse 2012
• Klaukkalan osayleiskaavan hulevesiselvitys, 
Ramboll Oy, 2014
• Historiallisen ajan muinaisjäännösten inven-
toin   Klaukkalassa ja Lepsämässä, Museovirasto/
Vuoristo, 2007
• Nurmijärven arkeologinen inventoin   (esihis-
torialliset muinaisjäännökset), Museovirasto/
Seppä, 2006
• Klaukkalan osayleiskaavan maisemaselvitys, 
Nurmijärven kunta/yleiskaavoitus, 2014
• Rakennusperintöselvitys, Arkkiteh  toimisto 
LPV Oy, luonnos 2010
• Ekologiset yhteydet Klaukkalan alueella, Enviro 
Oy, 2014
• Klaukkalan ohikulku  en liikenneselvitys, 2014
• Klaukkalan  en kehi  ämisselvitys, Ramboll 
Finland Oy, 2013.
• Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja 
ulkoilurei  stön suunnitelma 2010.

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

• Kaavakar  a (12.10.2021)
• Havainnekuva (12.10.2021)
• OAS (päivite  y 12.10.2021)
• Asemakaavan seurantalomake
• Alueen sijain  
• Ote ajantasakaavasta ja kaavoite  avan alueen  
 rajaus
• Pienennös kaavakartasta, asemakaavamerkin 
 nät ja -määräykset 
• Vuorovaikutusrapor   
 - Tiivistelmä aloitus- ja valmisteluvaiheessa   
 saaduista lausunnoista ja mielipiteestä sekä   
 niihin laaditut vas  neet

 - Tiivistelmä ehdotusvaiheessa saaduista lau      
 sunnoista sekä niihin laaditut vas  neet
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Kuva 1. Suunni  elualue opaskartalla
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Klaukkalan osayleiskaavan selvitykset löytyvät 
osoi  eesta  www.nurmijarvi.fi /kuntalaisenpalve-
lut/kaavoitus/yleiskaavoitus

2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan muutos käynniste   in maanomistajien 
hakemuksesta. Hanke tuli vireille 15.8.2008. Asema-
kaavan aikaisempi muutosluonnos valmistel  in vuonna 
2019. Kaavahankkeen yhteistyötahojen vaihtumisen 
jälkeen asemakaavatyö käynniste   in uudelleen vuonna 
2021. Asemakaavan laa  minen perustuu kaavanlaa-
 missopimukseen, jonka asemakaavoitus- ja raken-

nuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.01.2021 §4. 
Tätä tarkiste   in 24.08.2021 §76 aluerajauksen osalta. 
Päivite  y osallistumis- ja arvioin  suunnitelma, OAS, 
julkais  in 26.01.2021 ja päivite   in 12.10.2021 uuden 
kaavanlaa  missopimuksen, sen aluerajauksen sekä 
valmistuneiden selvitysten osalta. Asemakaavan ensim-
mäinen muutosluonnos oli nähtävillä (1.) 11.4-3.5.2019. 
Kohteen toteu  ajan vaihtuessa laadi   n toinen (2.) 
luonnos, jossa aiemmasta luonnoksesta esitetyt viran-
omaislausunnot sekä selvitykset oli huomioitu.

2.2 Asemakaava

Voimassa olevan asemakaavan mukaista käy  ötar-
koitusta puisto (VP) muutetaan asuinkerrostalojen 
kor  elialueeksi (AK). Suunni  elualueelle muodostuu 
asemakaavan muutoksella kor  elialue, joka jaetaan  
jatkossa useammaksi ton  ksi kaavahankkeen edetessä. 
Alueelle osoitetaan rakennusoikeu  a n. 4000 k-m2. 
Lisäksi asemakaavan muutoksella tutkitaan liikenne-

melun torjuntaa, hulevesien hallintaa sekä olemassa 
olevien maanalaisten johtojen aluevaraustarpeita. Alue 
sijaitsee taajamakuvallises   merki  ävällä sijainnilla ja 
rakennusten sovi  amista ympäristöön on näin ollen 
syytä erityises   tarkastella.

Asemakaavan muutos perustuu yhteistyötahon sopi-
mukseen maanomistajan kanssa, kaavanlaa  missopi-
mukseen sekä arkkiteh  toimisto Arkkitehtuuri Oy Leh-
 nen Mie  unen laa  miin ton  nkäy  ösuunnitelmiin. 

Kaava-aineisto on laadi  u Nurmijärven kunnan asema-
kaavoituksen toimesta ja se on ohjannut konsul   työnä 
laaditun ton  nkäy  ö-/viitesuunnitelman suunni  elua.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Yhteistyökumppani toteu  aa uuden kor  elialueen 
rakennuksineen ja piha-alueineeen. Nurmijärven kunta 
tutkii yhden alueen keskellä sijatsevan jätevesiviemärin 
linjauksen tarkistamista, jo  a kaavahankkeen mukainen 
rakentaminen  on mahdollista. Ympäröivät katualueet 
sekä puistoalue toteutetaan kunnan toimesta. Ka-
tualueet sekä yhdyskuntatekninen huolto on jo pääosin 
rakenne  u. Kaavahankkeen edelly  ämä melusuojaus 
toteutetaan ton  lla kaavamääräysten mukaises  .

Asemakaavan muutoksen selostus

Tiivistelmä
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Kuvat 2 ja 3: Asemakaavan muutoksen havainnekuva (yllä), 
joka perustuu Arkkiteh  toimisto Arkkitehtuuri Oy Leh  nen 
Mie  unen laa  maan ton  nkäy  ösuunnitelmaan (alla). Tästä 
käy ilmi alustava rakennusten ja asuntojen sijoi  uminen, 
melunsuojaus, paikoitus sekä pelastus  et.  
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3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus
Suunni  elualue (kuva 1) sijaitsee Nurmijärven Klauk-
kalan asemakaava-alueella, Klaukkalan  en varrella 
Klaukkalan keskusta-alueella. Alueen pinta-ala on n. 
0,6 ha. Suunni  elualue on en  stä, käytöstä poiste  ua 
peltoalue  a, jolla pelto-ojat ovat vielä osin selkeäs   nä-
kyvissä. Alue  a rajaavat Viirin  e luoteessa, Isoseppälä 
lounaassa, Klaukkalan  e koillisessa ja kerrostalokor  eli 
sen kaakkoispuolella. Alue lii  yy taajamakuvallises   
läheises   rakenteilla olevaan Viirinlaakso I:n alueeseen.

Alueen lähiympäristössä on pääasiassa kerros- ja 
rivitaloja. Klaukkalan  en toisella puolella on kauppa-
keskus (Citymarket) sekä Viirinlaakso I:n alue, johon on 
siirtynyt myös Klaukkalan uusi matkakeskus. Lähimmät 
viheralueet sijaitsevat noin sadan metrin päässä. Eriko-
koisia viheralueita on alueen lähietäisyydellä, esimer-
kiksi Seppälänpuisto pohjoisessa ja Syrjälässä sijaitseva 
Vuorelanpuisto lännessä.

Luonnonympäristö
Alueella ei ole säilyte  ävää luonnonympäristöä. Alue 
on jo luonnon  laisesta muu  unu  a vanhaa peltoa, 
jolla ei ole merki  ävää maisemallista arvoa. Alue 
kuitenkin sijaitsee taajamakuvan kannalta keskeises   
lähesty  äessä Klaukkalan keskustaa etelästä päin.

Maisemarakenne
Alue on viljelystä poistunu  a peltoa (kuva 4). Sen kes-
kiosa on avointa ja tasaista. Reunamilla kasvaa joitakin 
puita ja pensaita. Ympäröivä, pääosin toteutunut taaja-
marakenne, ympäröi alueen sen joka puolelta. Kauem-
pana koillisessa avautuu etelässä Vuorelanpuiston mäki 
ja idässä Pietarinmäki. Kauppakeskuksista Citymarket 
ja matkakeskus laajoine paikoitusalueineen hallitsevat 
näkymää Klaukkalan  en koillispuolella ja n. 1960-70-lu-
vulla toteute  u kerrostalorakentaminen luoteispuolella. 
Alue lii  yy olemassa olevaan n. 2000-luvulla rakennet-
tuun kerrostalokor  eliin sen kaakkoispuolella. Alueen 
ympäristö ja taajamakuva on toteutunut Klaukkalalle 
tyypilliseen tapaan melko hajanaises  . Kor  elin raken-
nukset sijaitsevat ton   en keskellä ja paikoitusalueet 
rajoi  uvat katu  laan Klaukkalan  en varressa. 

Luonnonolot
Alueella ei ole havai  u luontoarvoja tai luonnon  laista 
ympäristöä, suojeltavia eläin- tai kasvilajeja. Alueen 

ympäristö on suurelta osin muutunut luonnon  laises-
ta. Enviro Oy:n tekemän Klaukkalan osayleiskaavan 
luontoselvityksen (2012 ja 2014) ja BatHousen tekemän 
Klaukkalan osayleiskaavan lepakkoselvityksen (2010 
ja 2012) mukaan asemakaavan muutosalueella ei ole 
havai  u suojeltavia tai arvokkaita luontokohteita. 
Kasvillisuus on pääosin heinä- ja nii  ykasvillisuu  a. 
Reunoilla kasvaa muutamia puu- ja pensasryhmiä. 
Pellolla olevat Klaukkalan  en suuntaiset ojat ero  uvat 
vielä osi  ain, mu  a ovat kasvaneet osin umpeen.

Vesistöt ja vesitalous
Alueella on olemassa oleva rakenne  u hulevesiverkos-
to, jota täydennnetään tarpeen mukaan kaavamuutos-
alueella tai sen ympäristön katualueiden rakentamisen 
yhteydessä. Alueella ei ole pienvesistöjä tai erityistä 
tulvavaaraa. Koko alueen maaperä on rou  vaa savea, 
jonka alla on paineellista pohjave  ä.

Kaava-alue sijaitsee valuma-alueella, johon kuuluu Syr-
jälän sekä Viirinlaakson alueita. Kaava-alueen vieressä, 
Klaukkalan  en alueella,  sijaitsee hulevesiviemäri, jonka 
kau  a vesiä ohjataan alueen itäpuolelle, Viirinlaakson 
alueelle.

Rakenne  u ympäristö
Alueen ympäristö on pääosin toteutunut voimassa 
olevan asemakaavan mukaises  . Viirinlaakso I:n alue ei 
ole vielä toteutunut, ja siellä on käynnissä asemakaavan 
muutos.

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Suurimmat ikäryhmät koko Nurmijärven alueella ovat 
25–44- ja 45–64-vuo  aat. Vuosi  ain Nurmijärvellä 
syntyy noin 550 lasta. Klaukkalan asukasluku on v. 2019 
ollut n. 18 590 asukasta ja ennuste vuodelle 2040 on 22 

Lähtökohdat
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Kuva 4. Ilmakuva vuodelta 2021. Suunni  elualue on toteutu-
matonta puistoalue  a keskeisellä aluella Klaukkalan keskus-
tassa, Klaukkalan  en lounaispuolella.
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Kuva 6. Kunnan maanomistus (yllä) esite  ynä vaaleanpunai-
sella värillä. Vuokratut alueet on esite  y keltaisella värillä. 

900 asukasta (Klaukkalan väestöennuste 2014).

Yhdyskuntarakenne ja asuminen
Ympäröivä alue on käytännössä kokonaan jo rakenne  u 
tai suunniteltu taajamaksi. Alue on kerros- ja rivitalo-
valtaista. Kerrostalot sijoi  uvat pääosin Klaukkalan  en 
varteen ja läheisyyteen. Kauempana Klaukkalan  estä 
lähialueiden rakentaminen on rivitalovaltaisempaa. 

Taajamakuva 
Alueen taajamakuva on vaihtelevaa. Rakennuskanta on 
peräisin monilta eri aikakausilta ja sen rakeisuus, käyt-
tötarkoitus sekä mi  akaava vaihtelevat voimakkas  .
Lähialueiden rakennuskanta on peräisin 70-, 80-, 90- ja 
2000-luvuilta.
Klaukkalan  en toiselle puolelle, suunni  elualue  a 
vastapäätä, on rakenteilla uusia yhdeksänkerroksisia 
kerrostaloja sekä Klaukkalan uusi matkakeskus, joka 
toimii uutena linja-autoasemana. Uusi Viirinlaakson 
keskusta-alue rakentuu matkakeskuksen ympärille. Näin 
ollen Kyijynpuiston kaavamuutosalue sijaitsee aivan 
Klaukkalan keskustan y  messä.

Palvelut
Klaukkalan keskustan alueella on paljon keskustapalve-
luja, kuten kouluja, kirjasto, terveysasema, kirkko, seu-
rakuntakeskus, kauppoja sekä pieniä palveluyrityksiä, 
kuten ravintoloita ja kampaamoja. Uudet kaupalliset 
palvelut keski  yvät Klaukkalan  en varteen ja Viirinlaak-
soon, mu  a osi  ain myös Lepsämän  en ja Klaukka-
lan  en lii  ymän aluelle, esimerkiksi uuden S-marke  n 
osalta.

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Nurmijärven työpaikkaomavaraisuus on noin 60 
%. Nurmijärven kunta on alueen suurin yksi  äinen 

Asemakaavan muutoksen selostus

työnantaja. Klaukkalaan on toteutunut työpaikka-alue 
Järvihaan alueelle sekä Metsäkylän  en varteen. Uusia 
työpaikka-alueita kaavaillaan Mäyränkallion aluelle sekä 
Sudentulliin, Klaukkalan Kehä  en varteen. Huoma  ava 
osa kuntalaisista käy kuitenkin töissä lähinnä pääkau-
punkiseudun ja sen ympäryskun  en työpaikka-alueilla. 
Tämä aiheu  aa merki  äväs   työmatkaliikenne  ä.
Nurmijärven kunta on jo vuosia tarjonnut kuntalaisille 
kunnan tukeman edun, Nurmijärvilipun, jonka avulla 
linja-autoilla tapahtuva työmatkaliikenne Helsingin 
suuntaan tulee edullisemmaksi. Keskustasta lähtee 
useita vuoroja paikallisliikenteen busseja Helsingin 
suuntaan ja niistä on hyvä lii  ymismahdollisuus kehära-
dalle tai muuhun HSL:n julkisen liikenteen verkostoon.

Lähtökohdat
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Kuva 5. Alueen rakentamisen rakeisuus ja mi  akaava.

Rakenne  u kul  uuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei sijaitse arvote  uja rakennusperintökohteita 
eikä muinaismuistoja.

Liikenne ja tekninen huolto
Alueella on olemassa oleva katu- ja kunnallistekninen 
verkosto sekä kaukolämpö. Kaavamuutosalue on raken-
tamatonta. Alueella sijaitsee kuitenkin sen läpi kulkevaa 
kunnallistekniikkaa (kuva 13, s. 10). Suunni  elualueen 
poikki kulkee jätevesiviemäri luoteiskaakkoissuunnassa. 
Tämän siirtämisestä siten, e  ä kor  elialueen raken-
tamisen edelly  ämä pohjanvahvistaminen ja esite  y 
ton  nkäy  ö ovat mahdollisia, on alustavas   neuvo-
teltu maanomistajan ja kunnan välillä. Länsipäädyssä 
sijaitsee vesijohto, hulevesiviemäri sekä jätevesiviemäri. 

3-297 Klaukkala, Kyijynpuisto



Suunni  elu  lanne

jotka yhdessä ohjaavat koko Uudenmaan maakunnan 
alueen maankäy  öä. Vaihemaakuntakaavat on eräitä 
poikkeuksia lukuun o  ama  a tarkoite  u korvaamaan 
Uudellamaalla aikaisemmin voimassaolleet maakunta-
kaavat. 

Maakuntahallitus määräsi 7.12.2020 maakuntakaavako-
konaisuuden tulevan voimaan valituksista huolima  a. 
Helsingin hallinto-oikeus määräsi 22.1.2021 kaava-
kokonaisuuden täytäntöönpanokieltoon. 24.9.2021 
hallinto-oikeus totesi, e  ei täytäntöönpanokieltoa ollut 
enää aihe  a pitää voimassa siltä osin kuin valitukset oli 
hylä  y.

Helsingin hallinto-oikeus on 24.9.2021 antamillaan 
kolmella päätöksellä hylännyt pääosan Uusimaa -kaava 
2050 -kokonaisuuden hyväksymiseen kohdistuneista 
valituksista. Kaavakokonaisuuden täytäntöönpanokielto 
ei ole enää voimassa hylä  yjen valitusten osalta. 

Hallinto-oikeus kumosi luonnonsuojeluyhdistysten vali-
tuksista maakuntakaavoja koskevat päätökset siltä osin 
kuin niillä oli kumo  u aiemmissa maakuntakaavoissa 
olevia Natura 2000 -alueita koskevia merkintöjä ja 
luonnonsuojelualueita koskevia merkintöjä. Aiemmissa 
maakuntakaavoissa esitetyt mainitut suojelumerkinnät 
jäivät siten voimaan.

Hallinto-oikeus kumosi lisäksi Uudenmaan ELY-keskuk-
sen valituksesta osan kaavamääräyksestä, joka koski 
vähi  äiskaupan suuryksiköiden koon alarajoja muualla 
kuin pääkaupunkiseudulla. Maakuntakaavalla oli mää-
rä  y, e  ä näillä alueilla seudullisia vaikutuksia on vasta 
vähintään 10 000 k-m2:n suuruisella vähi  äiskaupan 
myymälällä.

Jätevesiviemäri kulkee alueen etelälaitaa Klaukkalan  en 
suuntaan. Hulevesiä kulkeutuu lisäksi alueen etelä-
laidalla olevaa avouomaa pitkin lännestä itään päin. 
Alueen pohjoisrajalla kulkee kaukolämpöputki alueen 
rajan suuntaises  . Putki jatkuu länsirajan tuntumassa 
etelään. Alueen länsipuolella, Isoseppälän varressa, on 
myös maanalainen sähköjohto. Kunnallistekniikkaa on 
todennäköises   tarpeen siirtää tai se tulee huomioida 
asemakaavan muutoksen toteu  amisessa. (kuva 13.)

Virkistys
Alueella ei ole virkistyskäy  öön rakenne  ua alue  a. 
Asemakaavan mukainen puistoalue, VP, on toteu  ama-
ton, eikä palvele virkistystoimintaa. Alue sijaitsee lähel-
lä Klaukkalan  en liikenteen melualue  a, sen vaikutus-
aluella, joten sen virkistyskäy  ö ei ole toteute  avissa 
ilman merki  ävää melunsuojausta.

Erityistoiminnot ja ympäristöhäiriöt
Alueen ohi ohjautuu huoma  avassa määrin keskustan 
läpiajoliikenne  ä Klaukkalan  etä pitkin. Tästä aiheutuu 
liikenteen melua, joka tulee huomioda kaavaratkaisussa 
sekä määräyksissä.

Maanomistus
Alue on yksityisessä omistuksessa.

3.2 Suunnittelutilanne

Maakuntakaava
Maankäy  ö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntakaa-
vasta vastaa Nurmijärven osalta Uudenmaan lii  o. 

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi elokuussa 
2020 kolmella eri päätöksellä Helsingin seudun, Itä-Uu-
simaan sekä Länsi-Uusimaan vaihemaakuntakaavat, 

Asemakaavan muutoksen selostus

Kuva 7. Ote Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen 
epävirallisesta yhdistelmästä, joka oli voimassa vuoteen 2021 
as  . (Yllä)
Kuva 8. Ote Helsingin seudun vaihemaakuntakaavasta. Uusi-
maa-kaava 2050 tuli voimaan 2021 ja kumoaa Nurmijärven 
alueen kaikki voimassa olevat maakuntakaavat. (Alla) 
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Merkinnän kuvaus:
”Kehi  ämisperiaatemerkinnällä osoitetaan suurimpiin 
ja monipuolisimpiin keskuksiin tukeutuvat, valtakun-
nallises  , maakunnallises   tai seudullises   merki  ävät 
taajamatoimintojen vyöhykkeet, joiden yhdyskuntara-
kenteen kehi  ämisellä ja tehostamisella on erityistä 
merkitystä koko maakunnan kehi  ämisen kannalta.
Taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeet sisältävät 
pääosin jo olemassa olevia taajamia, joilla yhdyskunta-
rakenne on jo nykyisellään kestävää tai kehite  ävissä 
sellaiseksi. Taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeellä 
yhdyskuntarakenteen tulee kokonaisuutena katso  una 
olla rii  ävän tehokas, jo  a kestävään yhdyskuntaraken-
teeseen lii  yvät tavoi  eet voidaan saavu  aa. Vyöhyke 
voi sisältää eri luonteisia osa-alueita rakentama  omista 
tehokkaas   rakenne  uihin.
Vyöhykkeellä voi asumisen, palveluiden ja työpaikkojen 
lisäksi sijaita esimerkiksi virkistys- ja suojelualueita, 
liikenneväyliä ja muita liikenteen tarvitsemia alueita, 
yhdyskuntateknisen huollon alueita ja muita erityis-
alueita, ympäristöön soveltuvia teollisen tuotannon 
alueita, maa- ja metsätalousalueita sekä vesialueita.
Taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeen kaavamer-
kintä ja siihen lii  yvät määräykset määri  elevät laajan, 
toiminnallises   monipuolisen aluekokonaisuuden 
kehi  ämisen yleiset periaa  eet. Kehi  ämisperiaate-
merkinnällä osoitetun vyöhykkeen alueelle sijoi  uva 
muu maakuntakaavamerkintä osoi  aa, e  ä kyseisellä 
osa-alueella vyöhykkeen kehi  ämiseen lii  yy myös 
muita maakunnallisia intressejä tai reunaehtoja, jotka 
tulee o  aa huomioon kyseisen osa-alueen tarkemmas-
sa suunni  elussa.”

O  eita suunni  elumääräyksestä:
”Taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeen yhdyskun-
tarakenne  a tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, 
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erityises   keskuksiin ja asemanseutuihin tukeutuen 
ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä 
parantaen. Vyöhyke  ä tulee kehi  ää  iviinä ja mo-
nipuolisena asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja 
viherrakenteen kokonaisuutena ympäristön erityiset 
arvot huomioon o  aen. Helsingin seudulla vyöhyke  ä 
tulee kehi  ää rakenteeltaan verkostomaisena joukkolii-
kennekaupunkina.
Vyöhykkeen kehi  ämiseen lii  yvät yksityiskohtai-
semmat aluevaraustarpeet ja muut alueidenkäy  öön 
lii  yvät järjestelyt on tutki  ava yksityiskohtaisemmassa 
suunni  elussa.
Vyöhykkeen yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa 
tulee turvata luonnon- ja kul  uuriympäristön erityisten 
arvojen säilyminen sekä edistää ekologisen verkoston 
kytkeytymistä vyöhykkeen ulkopuoliseen viherrakentee-
seen. Tiiviste  äessä yhdyskuntarakenne  a on kiinni-
te  ävä huomiota vyöhykkeen arvokkaisiin ominaispiir-
teisiin ja elinympäristön laatuun. Lisäksi tulee turvata 
rii  ävät virkistysmahdollisuudet sekä virkistysyhteydet 
vyöhykkeen sisällä ja sen ulkopuolelle. 

Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on kiinnite  ävä 
huomiota hulevesien hallintaan ja varaudu  ava sään 
ääri-ilmiöihin.”

Yleiskaava
Klaukkalan osayleiskaava on tullut voimaan 2017. 
Alue on siinä osoite  u keskustatoimintojen alueeksi. 
Alue varataan Klaukkalan keskustaa ja sen vaikutusalu-
e  a palveleville keskustatoiminnoille, kuten palveluille, 
hallinnolle, kaupalle, ympäristöhäiriötä aiheu  ama  o-
mille työpaikoille ja keskusta-asumiselle. Alueelle saa 
sijoi  aa vähi  äiskaupan suuryksiköitä. Rakentamisen 
laatuun tulee kiinni  ää erityistä huomiota. Rakentami-
sella tulee luoda laadukasta kaupunkikuvaa.

Asemakaava
Voimassa olevassa asemakaavassa (Sparin kor  eli, vuo-
delta 1994) alue on puistoa (VP). Kaava-alueella ei ole 
voimassa rakennuskieltoja. 

Alueelle ja sen ympäristöön tehdyt selvitykset:
             Asemakaavan muutosta varten laaditut selvi  
             tykset:

• Klaukkalan Kyijynpuisto, Hulevesisuunnitelma 
asemakaavan muutosta varten, Sitowise Oy, 
2021
• Meluselvitys, Kyijynpuiston asemakaavamuu-
tos, Sitowise Oy, 2021
• Kyijynpuisto rakenne  avuusselvitys, Insinööri-
toimisto pohjatekniikka Oy, 2018

            Muut alueeseen tai lähiympäristöön lii  yvät   
                selvitykset:
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ten inventoin  , 2008, Tapani Rostedt
- Klaukkalan ekologiset yhteydet, Enviro 2014
- Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkosel-
vitys, Tuomas Santasa-lo Ky, 2012
- Klaukkalan osayleiskaavan hulevesiselvitys, 
Ramboll 2014
- Klaukkalan osayleiskaavan maisemaselvitys, 
Nurmijärven kunta
- Klaukkalan  en kehi  ämisselvitys, Ramboll, 
2013
- Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja 
ulkoilurei  stön suunnitelma 2010.

Lisäksi alueen selvityksiä on nähtävillä Klaukka-
lan osayleiskaavan aineistossa www.nurmijarvi.
fi /kuntalaisen-palvelut/maankay  o-ja-liikenne/
kaavoitus/yleiskaavat/voimassa-olevat-yleiskaa-
vat/klaukkalan-osayleiskaava

Rakennusperintö ja muinaismuistot
Alueella ei sijaitse rakennusperintöselvityksessä arvo-
te  uja kohteita eikä muinaismuistoja. 

Vähi  äiskauppa
Nurmijärven Klaukkalan alueen ostovoimaa ja palve-
lutarjonnan tarve  a on selvite  y Nurmijärven kunnan 
kaupan palveluverkkoselvityksessä, Tuomas Santasalo 
Ky 2012. Kauppakeskuskeski  ymä Viirinlaaksossa, 
Lepsämän  en ja Klaukkalan  en lii  ymään sijoi  uva 
uusi S-market sekä Klaukkalan  en varren liikekiinteistöt 
vastaavat monipuolisesta kaupallisesta palvelujatarjon-
nasta, mukaanlukien päivi  äistavarakauppa, erikoista-
varakauppa sekä muut lähipalvelut.
Luontoarvot
Alueelle on laadi  u osayleiskaavatasoinen luontosel-
vitys, jossa ei ole havai  u luontoarvoja, lepakoita tai 

muita suojeltavia lajeja kaava-alueella. Alue on muu  u-
nut luonnon  laisesta.

Liikenne
Alueen pääkokoojakatu Klaukkalan  e, joka kulkee 
alueen itäpuolella. Sen liikenne vähenee hetkellises   
uuden Klaukkalan Kehä  en rakentamisen johdosta. 
Klaukkalan alueen kehityminen ja lisääntyvä liikenne 
kuitenkin aikaan saavat sen, e  ä  lanne nouda  aa läh-
tö  lanne  a jo arviolta noin vuonna 2040. Klaukkalan  e 
on liikenteen melualue  a.
Isoseppälä ja Viirin  e ohjaavat myös liikenne  ä jonkun 
verran liikennevalo-ohja  ujen Klaukkalan  en li  ymien, 
kuten Luhtajoen  en lii  ymän, ohi.
Melu
Kyijynpuiston asemakaavan muutoksen meluselvityk-
sessä, Sitowise, 2021, on esite  y nyky- ja ennuste  lan-

- Viirinlaakso I asemakaava-alueen katujen   
yleissuunnitelma, Ramboll Finland Oy, 2021
- Pikkuviirin  e, Viirin  e ja LPA-alueen yleis 
suunnitelma, Ramboll Finland Oy, luonnos,   
2021 
- Viirinlaakso I, Nurmijärvi, asemakaavan   
muutoksen meluselvitys, 2021 
- Nurmijärvi, Viirinlaakso I, Viirinlaakson alue,  
hulevesieselvitys, Ramboll Finland Oy, 2021
- Klaukkalan osayleiskaavan luontoselvitys, 
Enviro 2014
- Nurmijärven rakennusperintöselvitys, luonnos 
2010, Arkkiteh  tsto Lehto-PeltonenValkama Oy. 
- Nurmijärven arkeologinen inventoin  , Museo-
virasto/ Johanna Sep-pä 2006
- Nurmijärvi, Historiallisen ajan muinaisjäännös-

Kuva 11. Klaukkalan  e- ja katuverkkosuunnitelma 2020, ote.

Kuva 10. Ote voimassa olevasta asemakaavasta, 2021.
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Kuva 12. Ote maaperäkartasta. Alue on pääosin savea, sini-
nen väri.

Kuva 14. Liikennemelun leviäminen kaavaratkaisun mukaises-
sa rakennusten sijoi  elussa. Ote Kyijynpuiston asemakaavan 
muutoksen meluselvitys, Sitowise, 2021. Kuva esi  ää ennuste-
 lanteen 2040 mukaisa päiväajan keskimelutasoja. Merkit-

tävintä melukuormitusta on mahdollista torjua Klaukkan  en 
varren rakennusten sijoi  elulla ja massoi  elulla.

teen melutasot katualueilla sekä tarvi  avat toimenpi-
teet meluhaitan hallintaan piha-alueiden ja asuntojen 
osalta. Klaukkalan  e on vilkas pääkokoojakatu ja 
alueellinen yhdys  e, jonka liikenteen päiväajan melu-
tasot nousevat ton  lla enimmillään 65-70 dB:iin (kuva 
14). Kor  elin piha-alueet tulee suojata Klaukkalan  en 
melualue  a vastaan. Lisäksi parvekeet tulee lasi  aa. 
Ulkoaseinärakenteet voidaan toteu  aa melko tavan-
omaisin rakentein, sillä ääneneristystarve on n. 30 dB.

Rakenne  avuus
Rakenne  avuusselvityksen mukaan alue on pääosin 
savea. Alueelle on laadi  u kaavakohtainen/rakennus-
hankekohtainen perustamistatapalausunto. Alueen 
rakentaminen edelly  ää pohjanvahvistustoimenpiteitä. 
Aluella sijaitsevat yhdyskuntatekniset johdot rajoi  avat 

Kuva 13. Ote johtokartasta. Viemäri on esite  y ruskealla väril-
lä, vesijohto sinisellä, hulevesiviemäri vihreällä ja kaukolämpö 
magentalla. Lisäksi alue  a sivuaa sähköjohto Isoseppälän var-
reessa. Alueen läheisyyteen, Viirin  elle, on jo sijoite  u muun-
tamo vastaamaan alueen rakennusten sähköntarpeeseen.

rakentamista kor  elialueen reuna-aluilla.

Hulevedet
Hulevesiselvityksessä, Sitowise, 2021, on esite  y tar-
peelliset kaavamääräykset ja aluevaraukset hulevesien 
hallintaan lii  yen. Ton  n hulevesirakenteet lii  yvät 
osayleiskaavatasoisen hulevesiselvityksen rei  eihin ja 
edellen laajemmin Vantaanjoen valuma-alueen veistöi-
hin. Selvityksessä on huomioitu Viirinlaakso I:n alueen 
asemakaavan muutoksen hulevesien hallintaan lii  yvät 
selvitykset ja toimenpiteet.
Asemakaavan muutoksessa tulee huomioida (vastaavis-

sa kohteissa jo yleises   käytössä olevat) kor  elialueen 
hulevesien hallintaa koskevat määräykset, jo  a huleve-
sien viivytys ja laatu voidaan varmistaa. Alueen maape-
rä on huonos   ve  ä läpäisevää (savea) ja rakentaminen 
aiheu  aa ve  äläpäisemä  ömien pintojen määrän 
kasvun rakenne  avien rakennusten, paikoitusalueiden 
sekä liikennöityjen pintojen myötä.
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Asemakaavan suunni  elun vaiheet

osoi  aminen  iviseen keskustaluonteiseen asu-
miseen palvelujen sekä joukkoliikenneyhteyksien 
äärellä.
• osoi  aa yhdyskuntatekniselle huollolle tarvit 

 tavat aluevaraukset
• varmistaa paikoitusalueiden rii  ävyys huomio 

 den päätöksenteon esi  ämät vähimmäismää 
 rät

Asemakaavan muutoksessa huomioidaan tavoi  eet 
kestävän kehityksen mukaisesta yhdyskuntarakenteesta, 
jolla pyritään hiilineutraaliin toteutukseen, niin raken-
tamisen, rakennusmateriaalien kuin käy  öaikaisen 
kestävyyden ja kustannusten osalta.

Kestävän kehityksen keskeisinä tavoi  eina on: 
1) ekologinen kestävyys
2) taloudellinen kestävyys 
3) sosiaalinen kestävyys

Lisäksi alueen kaavamuutosta arvioidaan suhteessa 
hiilineutraaliuteen.

Kunnan ase  amat tavoi  eet
Tavoi  eena on osoi  aa alue keskutaluonteiseen asu-
miseen Klaukkalan osayleiskaavassa hyväksy  yjen pe-
riaa  eiden mukaises  . Lähtökohtana on lisäksi kehi  ää 
alue  a solmitun kaavanlaa  missopimuksen mukaises  .

Suunni  elu  lanteesta johdetut tavoi  eet
Asemakaavan muutos nouda  aa  Klaukkalan osayleis-
kaavaa (2017), joka on maakuntakaavan, valtakunnal-
listen alueenkäy  ötavoi  eiden ja yleiskaavan sisältö-
vaa  musten mukainen. Kaavaratkaisu perustuu myös 
esite  yihin lausuntoihin sekä päivite  yihin asemakaa-
van selvityksiin koskien liikenteen melua, hulevesiä ja 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN 
VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavan suunni  elu käynniste   in maanomistajan 
aloi  eesta. Alueen asemakaavan muutos on kaavoitus-
ohjelman mukainen hanke. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koske-
vat päätökset

Asemakaavan muutoksen laa  minen perustuu maan-
omistajien esi  ämään kaavamuutoshakemukseen, 
sen pohjalta tehtyyn kaavanlaa  missopimukseen ja jo 
vuonna 2008  tehtyyn vireilletuloilmoitukseen. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

Osalliset
Alueen suunni  elussa osallisia ovat: 

• alueen ja lähialueiden asukkaat ja maanomis-
tajat
• Nurmijärven kunnan hallinto (mm. Ympäristö-
toimiala ja luo  amuselimet (asemakaavoitus- ja 
rakennuslautakunta, kunnanhallitus, kunnanval-
tuusto)
• muut viranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Keski-Uu-
denmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan alueellinen 
vastuumuseo, Uudenmaan lii  o
• yritykset: alueella toimivat yritykset, Nurmi-
järven Sähkö Oy, Nurmijärven Sähköverkko Oy, 
Nurmijärven Vesi, Telia Finland Oyj, Elisa Oyj

Asemakaavan muutos koskee puistoalue  a, on vaiku-
tuksiltaan merki  ävä ja edelly  ää näin ollen laajempaa 
viranomaisyhteistyötä. 

Alueen maankäytön edellytyksistä on alustavas   kes-
kusteltu viranomaistahojen kesken Klaukkalan osayleis-
kaavan laa  misen yhteydessä ja sen yksilöidymmästä 
sisällöstä keskutellaan asemakaavakohtaises    kokouk-
sessa 28.10.2021 ELY-keskuksen kanssa.

Vireilletulo
Kaavoituslautakunta (§ 76) pää    ilmoi  aa asemakaa-
vanmuutoksen vireille tulleeksi 17.06.2008.

Suunni  elu ja vuorovaikutus
Vuorovaikutuksesta on laadi  u erilillinen asiakirja, 
vuorovakutusrapor   .

Asemakaavan 1. muutosluonnos (v. 2019) hyväksy   in 
asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 26.02.2019 
(§13) ja kunnanhallituksessa 18.03.2019 (§ 45). Ase-
makaavan muutosluonnos oli nähtävillä 11.4-3.5.2019. 
Siitä saa  in 4 kpl lausuntoja ja 0 kpl mielipiteitä.

Tämän jälkeen hanke kariutui silloisen yhteistyötahon 
kanssa ja käynnistyi uudelleen 2021 uuden yhteistyöta-
hon kanssa.

Asemakaavan 2. muutosluonnos käsitel   n asemakaa-
voitus- ja rakennuslautakunassa 12.10.2021. (Täyden-
tuu kaavahankkeen edetessä).

4.4 Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoi  eet ovat:
• mahdollistaa rakentama  oman puistoalueen 
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rakenne  avuu  a.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoi  eet
Asemakaavan muutoksen tavoi  eena on huomioida 
Klaukkalan  en liikenteen melusta johtuvat tarvi  avat 
toimenpiteet kor  elialueella sekä mahdollistaa ole-
massa olevan yhdyskuntateknisen huollon toimivuus. 
Rii  ävien pysäköin  alueiden osi  aminen kor  elialueel-
le on päätöksenteon linjausten sekä Klaukkalan alueella 
laajemmin hava  ujen paikoitusongelmien johdosta 
tärkeää.

Asemakaavan suhde muihin toteutuneisiin ja valmis-
teltaviin kaava-hankkeisiin ja infra- sekä rakennus-
hankkeisiin.

- Klaukkalan Kehä  e on valmistunut ja ote  u 
käy  öön 2020
 o liikenne Klaukkalan  ellä vähenee 
hetkellises   (vuoteen 2040 as  )
- Ali-Tilkan alue on lähes rakentunut asemakaa-
van mukaan
 o lisää keskustaluonteista asumista 
Klaukkalan keskustaan
- Vanhan Klaukan asuinalue alkaa rakentua 
hyväksytyn asemakaavan mukaan
 o lisää keskustaluonteista ja pientalo-
asutusta Klaukkalan keskustan tuntumaan
- Jokimetsän pientaloasuinalueen asemakaavan 
muutos on käynnistynyt
 o lisää pientaloasutusta Klaukkalan 
keskustan tuntumaan
- Klaukkalan  en asemakaavan muutos on 
käynnissä ja hyväksy  y Klaukkalan pohjoisten 
alueiden osalta.
 o Klaukkalan  en liikenteen ja kevyenlii-
kenteen yhteydet paranevat

- Viirinlaakso II:n asemakaava etenee ja Luhtajo-
en  en-Havumäen  en katu-yhteyden suunni  elu 
sekä lii  yminen kehä  elle edistyy
 o Lähialueille tulee uu  a tehokasta 
maankäy  öä, joka vaiku  aa kaavamuutosalueen 
liikenneyhteyksiin sekä lähipalvelutarjontaan.
- Viirinlaakso I:n asemakaavan muutos etenee 
tämän kaavahankkeen kanssa samanaikaises  
 o Kaupallisia palveluja on tulossa 
alueen väli  ömään läheisyyteen
- Matkakeskus on siirtynyt asemakaavan mukai-
ses   Viirinlaaksoon
 o Joukkoliikenteen palvelut kehi  yvät 
aivan alueen väli  ömässä läheisyydessä

Muut päätökset, tavoi  eet ja trendit
- Ilmastotavoiteet, hiilineutraalisuus
- MRL:n uudistus
- Päätöksenteon linjaus paikallisista autopaikka-
tavoi  eista (vähintään 1 ap/asunto)
- Korona-epidemian vaikutus liikkumiseen ja 
harrastuksiin
- Asumistrendien vaikutus ton   myyn  in (oma-
ko  talorakentamisen virkistyminen)
- Joukkoliikenteen suosio (Nurmijärvi-lippu)
- Sähköautojen ja -pyörien yleistyminen
- Etätyön/opiskelun yleistyminen

4.5 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Asemakaavan tavoi  eena on mahdollistaa keskusta-
luonteisen asuinkerrostaloton  n rakentaminen  ivistä-
mään rakentama  omaksi jääny  ä alue  a Klaukkalan 
ydin keskustassa.  Lisäksi kaavoituksessa on huomioitu 
Klaukkalan  en liikenteen melualueen edelly  ämä me-
lunsuojaustarve, hulevesien hallinta, rii  ävät autopaikat 
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päätöksenteon linjausten mukaises   sekä olemassa 
olevien yhdyskuntateknisten asennusten  lavaraukset.
Kaupunkikuvallises   rakenukset on sijoite  u siten, e  ä 
ne suojaavat piha-alueita liikenteen melulta. Ne myös 
muodostavat katu  laa Klaukkalan  ellä, Viirinlaakson 
kohdalla, esitetyt lausunnot huomioiden.

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Rakentaminen sijoi  uu siten, e  ä rakennukset suo-
jaavat piha-alueita liikenteen melulta, mu  a niihin 
sijoi  uvien asuntojen ikkunat ja parvekkeet voidaan 
suunnata pois melualueelta. Kohteen edelly  ämät 
laajat paikoitusalueet jäävät Klaukkalan  eltä katso  una 
rakennusten taakse.

Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset
Vaikutukset ja niiden edelly  ämät toimenpiteet on 
esite  y asemakaavan muutoksen selvityksissä. Niistä on 
johde  u sunni  eluratkaisun pääperiaa  eet ja tarvi  a-
vat kaavamääräykset.

4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

- Kaavoituslautakunta pää    asemakaavan muutoksen 
vireilletulosta 17.6.2008 (§ 76). Kaavan vireilletulosta 
ilmoite   in Nurmijärven Uu  sissa 15.8.2008 julkaistulla 
kuulutuksella. 
- Asemakaavoitus ja rakennuslautakunta hyväksyi 1. 
kaavanlaa  missopimuksen 15.06.2017 §77.
- Asemakaavan muutosluonnos hyväksy   in 26.02.2019, 
§13, mu  a hanke pysähtyi ja silloinen kaavanlaa  misso-
pimus pure   in 21.01.2020 §7. 
- Uusi kaavanlaa  missopimus uuden yhteistyöta-
hon kanssa hyväksy   in 26.01.2021 §4 ja päivite   in 
24.08.2021 §76. 

(Esite  y vaihei  ain: kuva 18. sivulla 15.)
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Seuraavassa on esite  y asemakaavan muutoksen laa-
juus  edot:

AK 6644 m²  4000 k-m² 

Palvelut
Suunni  elualueen kaupalliset palvelut ja kunnan jär-
jestämät lähipalvelut sijaitsevat kaava-alueen läheisyy-
dessä, pääosin Viirinlaakson alueella ja Klaukkalan  en 
varressa sekä koulujen osalta esimerkiksi Urheilualueel-
la Lepsämän  en pohjoispuolella.

nallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden toteutuminen on 
huomioitu asemakaavan muutoksessa. Voidaan todeta, 
e  ä valtakunnalliset alueidenkäy  ötavoi  eet, VAT, 
toteutuvat hyvin alueen asemakaavan muutoksen 
laadinnassa, sillä se perustuu vuonna 2017 voimaan tul-
leeseen Klaukkalan osayleiskaavaan, jonka osana VAT:n 
toteutuminen on ka  avas   arvioitu.

Koska alueella on voimassa oikeusvaiku  einen osayleis-
kaava,  perustuu asemakaavan muutos maakuntakaa-
vaan ja ka  aviin yleiskaavatasoisiin selvityksiin. Näin 
ollen yleiskaavan sisältövaa  mukset on huomioitu 
asemakaavan muutoksen laa  misessa.

Kestävä kehitys
Ekologinen kestävyys on huomioitu sijoi  amalla palve-
lut keskusta-alueille, kevyen liikenteen ja joukkoliiken-
teen verkostojen äärelle. Kun tehostetaan maankäy  öä 
keskusta-alueilla ja  ivistetään taajamarakenne  a, 
vähennetään myös yhdyskuntateknisen huollon raken-
tamistarve  a ja säästetään luonnonvaroja. Samalla 
tarve o  aa luonnon  laisia alueita keskustan ulkopuo-
lelta rakentamisen piiriin vähenee. Hulevesien hallintaa 
koskevilla määräyksillä ja toimenpiteillä parannetaan 
hulevesien laatua ja hallitaan niiden määriä esimerkiksi 
sääilmiöiden aiheu  amissa kuormitus  lanteissa. 

Taloudellinen kestävyys perustuu myös jo olemassa ole-
vien investoin  en tehokkaampaan käy  öön taajamien 
keskusta-alueilla. Lisäksi aluen lähiympäristön palvelut 
hyötyvät keskustan  ivistymisestä ja uusista asukkaista 
alueella. Palvelujen parantuminen edesau  aa kulu  a-
jien ostovoiman kohdentumista Klaukkalan keskustan 
alueelle, ja ostosmatkat muiden kaupallisten keskusten 
suuntaan vähenevät keskustan elinvoimaisuuden sekä 
palvelutarjonnan hyötyessä alueen rakentumisesta ja 
kehi  yessä edelleen.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

Mitoitus
Suunni  elualueen pinta-ala on noin 0,6 hehtaaria.  
Se on osoite  u asuinkerrostalojen kor  elialueeksi, 
AK. Alueen rakennusoikeus on n. 4000 k-m2. Koh-
teen tehokkuuden mitoi  avaksi tekijäksi muodostuu 
autopaikkava  mus, eli vähintään 1 ap/asunto, johon 
piha-alueesta merki  ävä osa osoitetaan.

Asemakaavan kuvaus
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Kuva 15. Ote vuonna 2019 laaditusta asemakaavan muutos-
luonnoksesta, (1.), Nurmijärven kunta, asemakaavoitus.
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5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden 
toteutuminen

Valtakunnalliset alueidenkäy  ötavoi  eet, VAT, (voi-
maantulo 2018)ja yleiskaavan sisältövaa  mukset

Val  oneuvoston vuonna 2018 hyväksymien valtakun-

Kuva 16. Ote vuonna 2021 laaditusta asemakaavan muutos-
luonnoksesta, (2.), Nurmijärven kunta, asemakaavoitus.

Asemakaavan muutosluonnos vuonna 2019
Aiemassa asemakaavan luonnoksessa kaavoite  ava 
alue oli laajempi, käsi  äen koko puistoalueen, VP. 
Rakennusoikeu  a oli myös osoite  u enemmän, 6000 
k-m2. Yksi rakennusmassa oli sijoite  u rajaamaan 
Klaukkalan  etä, siten, e  ä rakennusmassa muodostaa 
samalla pihojen melusuojauksen. Tästä seurasi kuiten-
kin haasteita hankeen toteute  avuuden kannalta.



Sosiaalinen kestävyys on huomioitu mahdollistamalla 
asuminen aivan palvelujen sekä joukkoliikenneyhteyksi-
en äärellä. Uudet asunnot sijaitsevat kävelyetäisyydellä 
koko keskustasta, joukkoliikenneyhteyksien ja kevyen 
liikenteen rei   en äärellä. Lähipalvelujen ja harrastus-
mahdollisuuksien saavute  avuus lisää alueen asukkai-
den asukastyytyväisyy  ä sekä alueen vetovoimaisuu  a 
ja elinvoimaisuu  a.

Keskusta-alueisen  ivistäminen Klaukkalan osayleiskaa-
vassa esite  yjen periaa  eiden mukaises  , vähentää yk-
sityisautoilun tarve  a sekä uusien investoin  en tarve  a 
katujen tai yhdyskuntateknisen huollon toteu  amiseksi 
ja pienentää näin ollen hiilijalanjälkeä liikenteen sekä 
rakentamisen tuo  amien päästöjen osalta.

Mielipiteet ja niiden huomioiminen
(Täydentyy sitä mukaa,  kun kaavahanke ja siihen lii  yvä 
vuorovaikutus edistyvät) Mielipiteet ja lausunnot on 
esite  y tarkemmin erillisessä vuorovaikutusrapor  ssa.

Luonnosvaihe (1.) vuonna 2019
Luonnoksesta saa  in 4 lausuntoa. 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunnossa tuo-
 in esiin pelastustoimen toimintaan lii  yviä näkemyk-

siä, jotka on huomioitu nyt laaditussa asemakaavan 
muutosluonnoksessa (2.)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, 
ELY:n, lasunnossa tuo  in esiin melusuojauksen tarve 
Klaukkalan  en suuntaan sekä sen aiheu  amat rajoi-
tukset asuntojen sijoi  umiselle rakennuksissa. Palaute 
on huomioitu asemakaavan muutoksessa rakennusten 
sijoi  elussa sekä kaavamääräyksissä, joissa on esite  y, 
e  ä asuntojen ikkunoiden ja ulko-oleskelu  lojen ei tule 
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avautua pelkästään melualueelle päin. Myös asuntojen 
ulkoseinärakenteen ääneneeristävyydelle on kaavamää-
räyksissä määrä  y vähimmäisarvo.

Uudenmaan lii  o esi    lausunnossa, e  ä se tulee kirja-
ta osalliseksi kaavahankkeessa.

Keski-uudenmaan maakuntamuseolla (nykyinen alueel-
linen vastuumuseo) ei ollut huomaute  avaa kaava-
hankkeesta.

5.3 Aluevaraukset

Kor  elialueet
AK Asuinkerrostalojen kor  elialue

Kaavamuutosalueelle osoitetaan aluevaraukset yhdys-
kuntatekniselle huollolle merkinnällä ”maanalaiselle 
johdolle vara  u alueen osa” ja huomioidaan melusuo-
jaus Klaukkalan  en suuntaan.

5.4 Kaavan vaikutukset

Asemakaavan muutoksen myötä rakentamaton puisto-
alue osoitetaan tehokkaaseen keskustaluonteiseen ra-
kentamisen, joka tukee joukkoliikenteen ja paikallisten 
palvelujen kanna  avu  a sekä parantaa jo rakennetun 
yhdyskuntateknisen huollon käy  öaste  a.

Vaikutukset rakenne  uun ympäristöön
Asemakaavalla  ivistetään taajamarakenne  a keskus-
tan ydin aluella, Viirinlaakson läheisyydessä, taajamaku-
vallises   näkyvällä paikalla.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavan muutoksella ei ole merki  äviä vaikutuk-

sia luontoon tai luonnonympäristöön. Asemakaavassa 
annetaan määräyksiä hulevesien hallinnasta.

Muut vaikutukset
Asemakaavan muutoksella vahvistetaan keskustan 
vetovoimaisuu  a ja tuetaan palvelujen sekä joukkolii-
kenteen toiminta- ja kehi  ymisedellytyksiä. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät

Alueella ei ole havai  u merki  äviä ympäristön hairiö-
tekijöitä. Klaukkalan  en liikenteen häiriöt ovat pää-
osin ratkaistavissa kaavoituksen keinoin, rakennusten 
sijoi  elulla sekä ääneneristävyy  ä koskevilla kaavamää-
räyksillä.

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset

Kaavamääräykset ja merkinnät ovat selostuksen lii  ee-
nä.

5.7 Nimistö

Kyijynpuiston puistoalue ja sen nimi poistuu.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat 
suunnitelmat

Alueelle on laadi  u ton  nkäy  ö-/viitesuunnitelma, 
arkkiteh  toimisto Arkkitehtuuri Oy Leh  nen Mie  unen, 
2021.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Kor  elialueet toteutetaan pääosin yksityisen toimijan 
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toimesta. Kaavoite  ava alue ei sisällä yleisiä alueita. 
Kunta toteu  aa tarvi  avat ympäröivät katualueet tar-
vi  aessa kunnallistekniikan rakennusohjelman mukaan.

6.3 Toteutuksen seuranta

Rakentaminen edelly  ää erillistä sitovaa ton   jakoa.

6.4 Kaavataloudellinen tarkastelu

Asemakaavan muutos on kaavataloudellises   kanna  a-
va, sillä alueen rakentaminen olemassa olevan yhdys-
kuntatekniikan varassa tehostuu. Kehi  yvät lähipalvelut 
hyötyvät alueen  ivistymisestä. Kunta saa tuloja maan-
käy  ösopimuksen sekä lii  ymismaksujen muodossa 
(välitön vaikutus). Alueen uudet asukkaat vahvistavat 
Klaukkalan alueen palvelujen elinvoimaisu  a sekä lisää-
vät kunnan verotuloja (välillinen vaikutus).

6.5 Kaavatyöhön osallistuneet

Asemakaavan laadintaan ovat (luonnoksen 2. osalta) 
osallistuneet seuraavat henkilöt Nurmijärven kunnan 
asemakaavayksiköstä:
- Katri Peltoniemi, kaavaoitusarkkiteh  , kaavan laa  ja
- Anita Pihala,  va. asemakaavapäällikkö.
Yhteistyötahon konsul   na hankkessa on ollut arkkiteh-
 toimisto Arkkitehtuuri Oy Leh  nen Mie  unen.

Nurmijärvellä 12.10.2021

Anita Pihala   Katri Peltoniemi
va. asemakaavapäällikkö  kaavoitusarkkiteh  

Kuva 17. Näkymä alueen pohjoispuolelta kaavoite  avalle 
alueelle päin, Nurmijärven kunta, asemakaavoitus, 2019. 
Taustalla näkyy uudempaa kerrostalotuotantoa vuosituhan-
nen vaihteesta. Kyseinen kohde on viisikerroksinen (kerrosluku 
V)

Kuva 18. Näkymä Klaukkalan  eltä kaavoite  avalle alueelle 
päin, Nurmijärven kunta, asemakaavoitus, 2019. Peltomaista 
alue  a ei ole toteute  u virkistyskäy  öön.
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      (Yhteistyötaho 2. kanssa)
   Kaavanlaa  missopimuksen päivitys            24.08.2021 §76
      (Kaavoite  avan alueen rajaus)
   Asemakaavan muutosluonnos 2.        12.10.2021
      (Käsi  ää osan puistoalueesta)
  Asemakaavan muutosehdotus        
  Asemakaavan hyväksyminen        
  Kuulutus voimaan tulosta         

Kuva 18. Kaavio asemakaavan muutosta koskevasta päätök-
senteosta ja niihin lii  yneistä muutoksista.


