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Nurmijärven kunta
PL 37
01901 NURMIJÄRVI

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Jukka Suomen suun-
nittelutarveratkaisuhakemuksesta Nurmijärven Palojoella

HEL 2016-009986 T 10 04 02

Haetut rakennuspaikat sijaitsevat Nurmijärvellä Palojoen kylässä, tilalle 
Tervaa 543-410-1-50. Hanke käsittää kolme omakotitaloa ja kolme ta-
lousrakennusta rakennettavaksi kolmelle määräalalle osoitteen Haka-
mäenpolku 33 länsipuolella. 

Palojoen osayleiskaavan laadinta on tullut vireille 28.4.2016, ja kaava-
alueen alustava rajaus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat ol-
leet nähtävillä. Palojoen voimassaoleva osayleiskaava on vuodelta 
1987. Suunnittelutarveratkaisu koskee rakennuspaikkaa, joka on osay-
leiskaavassa merkitty asuinpientalojen alueeksi AP. Yhdelle rakennus-
paikalle saa rakentaa yhden enintään kaksikerroksisen asuinrakennuk-
sen. Lisäksi rakennuspaikkaa koskee merkintä /s eli alue, jolla ympäris-
tö säilytetään.  

Palojoki on yksi Nurmijärven vanhoja kyliä. Palojoen kyläkeskusta ym-
päristöineen on kulttuuriperinnöltään arvokasta aluetta, sillä siellä sijait-
see sekä Aleksis Kiven elämään että hänen tuotantoonsa liittyviä mer-
kittäviä paikkoja. Kohde on Museoviraston inventoinnissa nostettu val-
takunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 
2009). Haetut rakennuspaikat sijaitsevat RKY-alueella. 

Palojoen kylän kulttuurimaisema on myös maakunnallisesti merkittävä 
kohde (Missä maat on mainioimmat – Uudenmaan kulttuuriympäristöt 
2012, Uudenmaan liitto). Nurmijärven kunta on laatimassa Palojoen 
maisemaselvitystä osayleiskaavatyön yhteydessä, joka on tarpeen mai-
semallisten arvojen huomioimiseksi kaavassa.

Koska alue ei ole rakennuskiellossa osayleiskaavan laadintaa varten, 
on kolmen uuden rakennuspaikan myöntämiselle perusteet. Hakijan 
mukaan rakennuspaikoille on myönnetty 2009 päätös kolmen raken-
nuksen rakentamiseksi, mutta päätös on vanhentunut. 
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Keski-Uudenmaan maakuntamuseo huomauttaa, että rakennusluvan 
myöntämisen yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
uudisrakennukset sopeutuvat valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuu-
riympäristöön ja kulttuurimaisemaan. Rakennusluvasta tulee pyytää 
maakuntamuseon lausunto.
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