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Nurmijärven kunta/yleiskaavoitus
PL 37
01901 NURMIJÄRVI

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Nurmijärven Palo-
joen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

HEL 2016-006819 T 10 03 01

Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven kunnan kaak-
koiskulmassa sijaitsevan Palojoen kylän alueelle. Kaavoitettava alue 
rajautuu pohjoisessa Nurmijärven Kirkonkylään ja Raalan kylään, lou-
naassa Klaukkalaan, idässä Tuusulaan ja etelässä Vantaan kaupun-
kiin. Palojoen alue on pääosin maa- ja metsätalousaluetta, jonka halki 
kulkevat Vantaanjoki ja Palojoki. Asutusta on alueella hajanaisesti ja 
suurimmat asutuskeskittymät ovat Palojoen keskustassa ja Toivalan 
alueella. 

Osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata alueen rakentamista ja muuta 
maankäyttöä. Kaavassa osoitetaan käyttötarkoitukset eri alueille ja sel-
vitetään rakentamismahdollisuudet. Osayleiskaava laaditaan oikeusvai-
kutteisena. 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo arvioi osayleiskaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa oman perustehtävänsä mukaan kulttuuriympä-
ristön vaalimisen näkökulmasta. 

Palojoki oli 1500-luvulla yksi Nurmijärven suurimmista kyläkokonai-
suuksista, ensimmäiset kirjalliset merkinnät siitä ovat vuodelta 1539. 
Palojoella oli 1560-luvulla 9 taloa. 1700-luvun puolivälissä laaditun pitä-
jänkartan mukaan Palojoki oli tuolloin tiivis ryhmäkylä. Isojako hajautti 
kylää jonkun verran, mutta siitä huolimatta kylä on säilyttänyt osan pe-
rinteisestä rakenteestaan. Vanhin rakennuskanta on tosin enimmäk-
seen uusiutunut. Palojoen keskusta ympäristöineen on kulttuuriperin-
nöltään arvokasta aluetta, sillä siellä sijaitsee sekä Aleksis Kiven elä-
mään että hänen tuotantoonsa liittyviä merkittäviä paikkoja. Kohde on 
Museoviraston inventoinnissa nostettu valtakunnallisesti merkittäväksi 
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). 
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Palojoen kylän kulttuurimaisema on myös maakunnallisesti merkittävä 
kohde (Missä maat on mainioimmat – Uudenmaan kulttuuriympäristöt 
2012, Uudenmaan liitto). Nurmijärven kunta on laatimassa Palojoelta 
maisemaselvitystä, joka on tarpeen osayleiskaavan laatimiseksi ja mai-
semallisten arvojen huomioimiseksi kaavassa. 

Nurmijärven rakennusperintöselvitys (luonnos) on laadittu vuonna 
2010. Sen mukaan Palojoen osayleiskaava-alueella on useita merkittä-
viä rakennusperintökohteita, jotka ovat esitetty kaavan valmisteluai-
neiston liitteenä. Nämä pääasiassa vanhat tilakeskukset ja niiden ra-
kennukset edustavat Palojoella merkittävintä paikallista rakennusperin-
töä. Kohteet tulee viedä osayleiskaavan kaavakarttaan ja varustaa ne 
asianmukaisilla suojelumerkinnöillä ja -määräyksillä. Uuden rakentami-
sen rakennustapaan on myös hyvä kiinnittää huomiota ja antaa siitä 
kaavassa määräyksiä, etenkin perinteisiä rakennuspaikkoja täydentä-
välle rakentamiselle. 

Museovirasto lausuu erikseen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole Palojoen osayleiskaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta muuta huomautettavaa.
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