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3 Nurmijärvi 

Asemakaavoite-
tut alueet ja 
vireillä olevat 
osayleiskaavat 
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Mitä lain tarjoamia välineitä 

on käytössä?  

• Rakennusjärjestyksessä on määritelty kaikki 

asemakaavoitetun alueen ulkopuoliset alueet 

suunnittelutarvealueiksi 

– Kaikki rakentaminen voidaan arvioida samojen 

kriteerien perusteella - tasapuolisuus 

• Kyliin ja maaseutualueille laaditaan oikeusvaikutteiset 

osayleiskaavat, joissa on tarkasteltu tiloittain 

rakentamismahdollisuuksia 
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Osayleiskaavan ohjauskeinot 

• Rakentamismahdollisuuksien arviointi tiloittain 

– Antaa perusteet lupakäsittelyyn 

– Antaa kokonaiskuvan  lopullisesta tilanteesta 

• Rakentamismahdollisuuksien sijaintia ei ole osoitettu 

– Rakentamisen sijoittumista ohjataan  

• Kaavamerkinnöillä 

• Kaavamääräyksillä  

• Rakennuspaikan vähimmäiskoolla 
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6 Nurmijärvi 

Mitoitusvyöhykkeet 
-yhdyskunta-
rakenne 
-maisema 
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7 Nurmijärvi 

Maaseutualueen 
osayleiskaava 
- tavoite, että näyttää 

myös maaseudulta 
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8 Nurmijärvi 

Maaseutualueen 
osayleiskaava 
-Rakentamismahdol-
lisuudet ja siirrot 
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Toimintaympäristö 

• Nurmijärvi on maaseutumainen kunta, joka on kasvanut 
nopeasti  

– Asukkaita noin 41 000 

– Toimintakulttuuri edelleen vahvasti 
maalaispitäjämäinen, kun kyseessä maaseudulle 
rakentaminen 
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Hajarakentaminen ja 

lievealuerakentaminen 

• Asemakaavoitettujen alueiden lievealueet 

– Osayleiskaava / ei osayleiskaavaa 
=suunniteltu/suunnittelematon rakentaminen 

• Kyläkeskukset ja sitä ympäröivä maaseutualue 

– Osayleiskaava / ei osayleiskaavaa 
=suunniteltu/suunnittelematon rakentaminen 
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Ristiriita... 
Yleinen ajatusmaailma: 

• Kyläsuunnitelmat  

– Kylien elävöittäminen lisärakentamisella 

• VAT kylien kehittäminen 

– Kylän ulottuvuus 

• ”toki omalle maalle saa rakentaa” 

• Maaseudulle pitää saada muuttaa , jos haluaa 

Toisaalta 

• Yhdyskuntarakenteen hajoaminen 

– ”syyllistäminen” 

• ELY-kehittämiskeskustelut 

– Kartta myönnetyistä luvista  
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Ristiriita... 

Eri viranomaistahot suosivat maaseudun kehittämistä 
ottamatta huomioon vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen  

– Myöntävät tukia maaseutualueille mm. vesihuollon 
rakentamiseen 

• Paine lisätä rakentamista putkien myötä 
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Kuitenkin... 
Kunnan toiminta: 

• Yritetään kantaa huolta yhdyskuntarakenteesta ja tehdä se, 
mitä on nykyisillä välineillä tehtävissä nykyisessä 
toimintaympäristössä 

Mutta 

• Välillä tekee mieli nostaa kädet pystyyn ja antaa mennä 
vaan... 
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Pohdittavaa... 

• Tulisiko lain olla erilainen kaupunkiseutujen 
kehyskunnissa? 

• Mikä on ”perusrakentamisoikeuden” rooli ja tulevaisuus? 

• Kuka päättää suunnittelutarveratkaisuista? 
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