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Nurmijärven kunta/Yleiskaavoitus
PL 37
01901 NURMIJÄRVI

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Nurmijärven Sääks-
järven ranta-asemakaava I:stä

HEL 2016-002134 T 10 03 01

Sääksäjärven ranta-asemakaava I:n suunnittelualue sijaitsee Nurmijär-
ven kunnan luoteisosassa, Sääksjärven etelärannan ja Kiljavantien vä-
lissä. Aluetta ympäröi maaseutumainen asutus. Suunnittelualueen itä-
reunassa sijaitsee Hyvinkään kaupungin omistama Haukilammen leiri-
keskus ja länsiosassa on kunnan ylläpitämä Röykän uimaranta. Lähis-
töllä sijaitsee Röykän asemakaavoitettu taajama ja Kiljavan ja Röykän 
sairaalat. Nämä entiset Sääksjärven parantolat, sittemmin sairaalakäy-
tössä olleet sairaala-alueet ja niiden lisäksi Kiljavan opisto ovat valta-
kunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). 

Suunnittelualue on Metsähallituksen omistuksessa. Alueella on loma-
asutusta. Vanhimmat loma-asunnot ovat olleet alueella 1940-luvun 
puolivälistä saakka. Suunnittelualueen itäosassa on Natura-alue, joka 
on osa ensimmäisen Salpausselän harjualuetta. Suunnittelualuetta ym-
päröivä alue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Myös 
Sääksjärvi on Natura-aluetta. 

Sääksjärven ranta-asemakaavan tavoitteena on säilyttää alueen loma-
asuminen ja mahdollistaa Haukilammen leirikeskuksen toiminnan kehit-
täminen. Loma-asumisen määrää ei ole tarkoitus lisätä alueella, en-
nemminkin vähentää sitä. Alueen virkistyskäytön edellytyksiä halutaan 
parantaa. Myös alueen luonnonympäristö turvataan ja maisema säilyte-
tään.  

Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Haukilammen päärakennuksen lisäk-
si 19 eri-ikäistä kesämökkiä. Mökit ovat erityylisiä ja -kokoisia, enim-
mäkseen valmismökkejä, joita on muutettu ja laajennettu vuosien mit-
taan. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo katsoo, että alueen raken-
nuskanta tulee kuvata kaavaselostuksessa.  Selostuksesta tulee myös 
käydä ilmi, miten rakennuskannan mahdollista uusiutumista ohjataan 
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tulevaisuudessa. Kaava-aineiston liitteenä on Nurmijärven kunnan ra-
kennusperintöselvityksen laatineen arkkitehti Karoliina Periäisen lau-
sunto alueesta. Sen perusteella voidaan todeta, ettei rakennusten suo-
jelulle ole tarvetta. Alueen pienimittakaavaisen kesämökkirakentamisen 
ja sen lähiympäristön luonnontilaisuuden ominaispiirteet tulee alueella 
kuitenkin jatkossakin säilyttää.
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