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Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on tutustunut lausuntopyynnön lii-
teasiakirjoihin ja esittää kantanaan seuraavan.

Nurmijärven kirkonkylän 1936 valmistuneen vanhan poliisitalon suunni-
telmat ovat arkkitehti Yrjö Sadeniemen (vuoteen 1906 Sadenius) sig-
neeraamat. Sadeniemi toimi yleisten rakennusten ylihallituksen (ent. ra-
kennushallitus) pääjohtajana marraskuun loppuun 1936. Hänen isänsä 
Alfred Sadenius oli toiminut Nurmijärven kirkkoherrana. 

Vanha poliisitalo on arvotettu Nurmijärven rakennusperintöselvitykses-
sä säilytettäväksi kohteeksi, jolla on paikallishistoriallista ja arkkitehto-
nista sekä maiseman ja lähiympäristön kannalta arvoa osana 1930-lu-
vun Pratinkujan kokonaisuutta. 

Entinen poliisitalon tontti on asemakaavaluonnoksessa esitetty asuin-, 
liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-2). Entinen poliisitalo 
on saanut suojelumerkinnän sr-1: ”Suojeltava rakennus. Rakennustai-
teellisesti, historiallisesti ja miljöön kannalta arvokasta rakennusta ei 
saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka 
muuttavat rakennuksen julkisivujen tai vesikaton arkkitehtuurin omi-
naispiirteitä. Julkisivujen aukotusta ei saa muuttaa eikä rakennusta saa 
laajentaa ulkovaipan ulkopuolelle. Entistävät muutokset ovat mahdolli-
sia.

Rakennusta kunnostettaessa julkisivujen ja vesikaton materiaalit, detal-
jointi ja väritys tulee säilyttää alkuperäisen kaltaisina. Alkuperäiset ra-
kennusosat, kuten ovet, tulee säilyttää. Kunnostuskelvottomat rakennu-
sosat voidaan korvata uusilla, alkuperäisen mallin mukaan valmistetuil-
la rakennusosilla”. Suojelumääräys on hyvä ja riittävä, joten maakunta-
museo puoltaa asemakaavaluonnoksen hyväksymistä.
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