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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto, maantien 1421 
(Eriksnäsintien ja Jokelantien) parantaminen rakentamalla jalankul-
ku- ja polkupyöräilyväylä välille Huhtaportinpolku – Vaasan yksityis-
tie, Järvenpää ja Tuusula, tiesuunnitelma

HEL 2017-003172 T 08 00 01

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Keski-
Uudenmaan maakuntamuseolta lausuntoa koskien maantien 1421 tie-
suunnitelmaa. Maakuntamuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mu-
kaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu pyydet-
tynä seuraavaa.

Tiesuunnitelman mukaan tarkoituksena on rakentaa maantielle 1421 
erillinen jalankulku- ja polkupyöräilyväylä sekä saarekkeellisia suojatei-
tä ja parantaa nykyisiä linja-autopysäkkejä. Lisäksi rakennetaan tieva-
laistus koko jaksolle. Suunnittelualue rajautuu etelässä Vanhankyläntie-
hen (Järvenpää) ja pohjoisessa Vaasan yksityistien (Tuusula) liitty-
mään. Tiesuunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulun ja polkupyö-
räilyn olosuhteita ja liikenneturvallisuutta, täydentää seudullisen kevyen 
liikenteen verkkoa, sujuvoittaa ajoneuvoliikennettä ja säilyttää kiinteis-
töjen yhteydet.

Suunnittelussa tulee huomioida, etteivät toimenpiteet aiheuta vauriota 
tai heikennyksiä tien läheisyyden kulttuuriympäristöalueille, Järvenpään 
yleiskaavan osalta kh-II ja kh-III alueille (kh-II: Paikallinen kulttuuriym-
päristöalue, jonka arvokkaat piirteet säilytetään asemakaavoituksella 
tai muilla toimenpiteillä ja kh-III: Paikallinen kulttuuriympäristöalue, jon-
ka arvokkaiden piirteiden säilyttämistä edistetään). Tuusulan osalta te-
keillä olevassa yleiskaavaluonnoksessa esitetty maaseudun kulttuuri-
maisema-alue on otettava huomioon tiesuunnitelmaa tehdessä. Jär-
venpään osalta tulee huomioida suunnitellun tien läheisyydessä oleva 
Eriksnäsin vanha tila ympäristöineen. Tuusulassa tulee huomioida vai-
kutukset Purolan kylämaiseman rakennettuun kulttuurialueeseen ja 
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maaseudun kulttuurimaisema-alueeseen. Maakuntamuseolla ei ole 
muuta huomautettavaa suunnitelmiin.

Arkeologisen kulttuuriperinnön ja muinaisjäännösten osalta asiasta tu-
lee pyytää lausunto Museovirastolta. 

Asiakirjat palautetaan.
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