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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Klaukkalan Viirilaak-
so II asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen (3-326) osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta

HEL 2019-003464 T 10 03 01

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on tutustunut Viirinlaakso II -aluet-
ta koskevan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 
Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Nurmijärvellä Klaukkalantien 
pohjoispuolella Luhtajoentien varressa. Kaavamuutos koskee pääosin 
nykyisiä LT- ja M-alueita sekä kaavoittamatonta osaa Mustamäen alu-
eella. Kaava-alue rajautuu Viirinlaakson jo rakentumassa olevaan 
osaan, Klaukkalan jäteveden puhdistamoon ja Pietarinmäen asuinalu-
eeseen. Alue on rakentamatonta ja pääsoin pelto- ja metsäalueita. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa Klaukkalan nykyistä 
keskusta-aluetta pohjoiseen ja suunnitella alueelle liikerakentamista ja 
asumista. Kaavan tavoitteena on saada aikaan kaupunkikuvaltaan 
kaupunkimaisen ja tiivis alue. 

Kaava-alueen ulkopuolella, mutta sen välittömässä läheisyydessä on 
kaksi Nurmijärven rakennusperintöselvityksessä (2010) tunnistettua ja 
arvotettua kohdetta: Alitalo (Ali-Gunnari) ja Gunnari. Kohteet on merkit-
ty Klaukkalan osayleiskaavassa (2017) rakennusperintökohteiksi ja sr-
3-kohteina eli kulttuurihistoriallisesti arvokkaina rakennuksina. Gunna-
rin alue on lisäksi rajattu sk-2 -alueeksi eli kaupunkikuvallisesti arvok-
kaaksi alueeksi. Alitalo ja Gunnari ovat Klaukkalan vanhoja tiloja: Alita-
lo lohkottiin 1700-luvun puolivälissä alkuperäisestä Gunnarista. Se on 
luokiteltu kunnan rakennusperintöselvityksessä 2U-luokkaan eli koh-
teeksi, joka tulee säilyttää, mutta jonka uhanalaisuus on tiedossa. Ny-
kyinen Gunnari, entinen Yli-Gunnari, on syntynyt 1500-luvun alkutalos-
ta eri halkomisten ja yhdistämisten tuloksena 1807. Gunnari on arvotet-
tu 2-luokkaan rakennusperintöselvityksessä. Alu on maisemallisesti 
merkittävä ja sen ohi kulkeva, säilynyt tielinjaus (nyk. Gunnarintie) on 
osa Kuninkaankartastossa esiintynyttä historiallista tielinjausta.Vaikka 
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kumpikaan tila ei kuulu asemakaavarajauksen sisälle, on kaavan mah-
dollistamalla tulevalla rakentamisella ja Luhtajoentien tulevalla tiera-
jauksella merkitystä erityisesti perinteisen maiseman säilymisessä ja 
maisemanäkymisen muuttumisen suhteen. Kaavatyössä tulee huo-
mioida maisemavaikutukset kaava-aluetta laajemmalta alueelta. 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole Viirinlaakso II asemakaa-
vasta muuta huomautettavaa tässä vaiheessa. Museovirasto on lausu-
nut kaava-alueen arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyen.
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