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Nurmijärven kunta, asemakaavoitus- ja raken-
nuslautakunta
Kokkonen Marjaana
PL 37
01901 NURMIJÄRVI

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Klaukkalantien, Mt 
130, asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta välillä Aittakal-
liontie-Metsäkyläntie, Nurmijärvi

HEL 2018-008720 T 10 03 01

Maakuntamuseo on tutustunut otsikon asemakaavan muutoshanketta 
koskevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja lausuu siitä perus-
tehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
seuraavan.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Klaukkalantien maan-
tiealue välillä Aittakalliontie-Metsäkyläntie katualueeksi. Tämän myötä 
alue siirtyy Nurmijärven kunnan haltuun ja ylläpidettäväksi. Katualueel-
le on mahdollista laatia katusuunnitelma, jolla parannetaan lähinnä ke-
vyen ja julkisen liikenteen sujuvuutta sekä turvallisuutta. Lisäksi kohen-
netaan taajamakuvaa lähestyttäessä Klaukkalan taajamaa erityisesti 
etelän suunnasta. Osa Klaukkalantiestä on keskustan alueella jo aikai-
semmissa kaavamuutoksissa muutettu katualueeksi uusien liikennejär-
jestelyjen rakentamisen mahdollistamiseksi. 

Klaukkalantie on merkitty Klaukkalan osayleiskaavassa (2017) seutu-
tie/pääkaduksi, jolla on kevyenliikenteen yhteystarve tai kaksiajoratai-
seksi päätieksi/kaduksi. Suunnittelualueen ympäristö on Klaukkalan 
keskustassa osoitettu lähinnä erilaisille taajamatoiminnoille kuten kes-
kustatoimintojen alueeksi, C1, julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi 
PY-2, kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi AK-1 ja -2, pientalovaltaiseksi 
asuinalueeksi, AP-1 -2, ja -4. Kaava-alueen pohjoispäässä lähialueet 
on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, M-4, loma-asun-
toalueeksi, RA-1, ja luonnonsuojelualueeksi, SL-1. Perttulan osayleis-
kaavassa (2016) suunnittelualueen pohjoisosaan on osoitettu merkin-
nällä uudet tiet ja linjaukset, jolla on kevyen liikenteen yhteystarve. 
Suunnittelualueen ympäristö on osoitettu maatalousalueeksi, jolla on 
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maisemallisia arvoja, MT-3, sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alu-
eeksi, M-7.

Klaukkalan alueelle on laadittu Klaukkalan osayleiskaavan sekä aikai-
sempien asemakaavahankkeiden yhteydessä useita selvityksiä, jotka 
koskevat myös suunniteltavaa aluetta. Näistä kulttuuriympäristöön liitty-
viä selvityksiä ovat mm. Nurmijärven rakennusperintöselvitys (Arkkiteh-
titoimisto LPV Oy, luonnos 2010) ja Klaukkalan osayleiskaavan maise-
maselvitys (Nurmijärven kunta/yleiskaavoitus (2014). 

Klaukkalantien varsi ja lähiympäristö on verrattain nuorta rakennettua 
ympäristöä. Taajamaa hallitsevat asuinkerrostalo- ja pientaloalueet. 
Taajama on kasvanut nauhamaisesti päätien varrelle. Maakunnallisesti 
arvokas kohde on Perttula – Uotila – Valkjärvi -kulttuurimaisema. Valk-
järven itäpuolen huvilat ovat lähellä Klaukkalantietä ja jatkossa niiden 
asema tulee ottaa huomioon tiesuunnittelussa.  

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole asemakaavamuutoksen 
oas:ista huomautettavaa. Arkeologisen rakennusperinnön osalta lau-
sunnonantaja on Museovirasto.
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