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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus
PL 36
00521 Helsinki

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Klaukkalan ohikulku-
tien tiesuunnitelmasta

HEL 2016-009990 T 08 00 01

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee Klaukkalan ohikulku-
tien tiesuunnitelmaa kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
lausuu siitä seuraavan.

Klaukkalantie (maantie 132) on Nurmijärven Klaukkalan sisääntulotie ja 
yhteys Lopen suuntaan. Klaukkalan asukasmäärän kasvaessa on tie 
pahoin ruuhkaantunut. Tien kuormitus on siirtänyt liikennettä alemmalle 
tieverkolle. Läpikulkuliikenteen siirtämiseksi on suunniteltu Klaukkalan 
ohikulkutie, joka kiertää Klaukkalan keskustaajaman noin 7,5 kilometriä 
pitkänä yhteytenä. 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on antanut ennakkolausunnon tie-
suunnitelmasta 4.2.2016 sekä ohikulkutien yleissuunnitelmasta vuonna 
2003 ja 2005 sekä vuonna 2012 ohikulkutien tarkistamissuunnitelmista. 
Uusi ohikulkutie kulkee uudessa maastokäytävässä valtatieltä 3 yhtyen 
länsipäässä nykyiseen maantiehen 132 Numlahden kohdalla. Tiesuun-
nitelman lähtökohtana toimii vuonna 2012 valmistunut Yleissuunnitel-
man 2005 tarkistaminen ja yleissuunnitelman mukainen linjausvaih-
toehto VE1. Ohikulkutielle on suunniteltu neljä eritasoliittymää, niihin 
liittyvät tie- ja katujärjestelyt sekä jalankulku- ja pyöräilyväylät. 

Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelman alueelle ei sijoitu Nurmijärven 
kunnan rakennusperintöselvityksen kohteita. Ohikulkutiellä tulee ole-
maan vaikutuksia maisemaan, mutta vaikutuksia on tutkittu ja niitä pyri-
tään minimoimaan ympäristöhoidollisin toimin. Ohikulkutie kulkee met-
säisen selänteen keskellä ja tien heikentävät vaikutukset kohdistuvat 
pääsääntöisesti lähimaisemaan. Merkittäviä vaikutuksia kulttuuriympä-
ristöön ei tule.
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Maisemallisesti tie sijoittuu pienipiirteiseen maisemaan. Ohikulkutien 
pohjoispuolelle jää Metsäkylän laaja peltomaisema ja eteläpuolella pai-
kallisesti arvokas Luhtajoen peltoalue. Lisäksi ohikulkutie sivuaa Haka-
lan-Koivumäen peltoaluetta. Suunnittelualueen länsipuolelle jää Valk-
järven pohjoispuolelta alkava Perttulan, Uotilan, Numlahden ja Valkjär-
ven maakunnallisesti merkittäväksi luokiteltu kulttuuriympäristö. Ohikul-
kutiellä ei kuitenkaan ole ko. maisemaan välitöntä vaikutusta.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa Klaukka-
lan ohikulkutien tiesuunnitelmasta. Museovirasto lausuu erikseen tie-
suunnitelman vaikutuksista arkeologiseen perintöön.
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